
Робота Вченої ради університету за 2018 р.  
 

Робота Вченої ради університету Вчена Рада НПУ імені М.П. Драгоманова у 
2017/2018 н.р. працювала над реалізацією засад державної політики у сфері освіти 
та принципів освітньої діяльності відповідно до Закону України «Про освіту», 
виконувала широке коло обов’язків, покладених на Вчену раду Законом України 
«Про вищу освіту». Для успішної роботи колективу надзвичайно важливо 
виважено, науково обrрунтовано визначити стратегію та перспективи розвитку 
університету відповідно до загальних тенденцій реформування освіти, розвитку 
української держави, саме тому 06 вересня 2017 р. на розширеному засіданні 
Вченої ради університету заслухали питання «Про підсумки роботи НПУ імені 
М.П. Драгоманова в 2016/2017 н.р. та головні завдання на 2017/2018 н.р.», на якому 
ректор університету академік В.П. Андрущенко окреслив головні напрямки роботи 
колективу. На одному із засідань Вченої ради після колективного вдумливого 
обговорення було затверджено план роботи університету на 2017-2018 н.р. 06 
вересня 2017 року Вчена рада також підвела підсумки рейтингового оцінювання 
виробничої діяльності викладачів, кафедр та інститутів НПУ імені                                        
М.П. Драгоманова за 2016-2017 н.р. та нагородила переможців. Підведення 
підсумків роботи дає змогу вшанувати кращих, побачити проблеми і визначити 
шляхи їх вирішення. Результати роботи університету за минулий 2017-2018 
навчальний рік засвідчили, що поставлені завдання успішно виконані, отже, 
стратегія розвитку НПУ імені М.П. Драгоманова була обрана правильно. Вчена 
рада університету затвердила план соціально-економічного розвитку НПУ імені 
М.П. Драгоманова. Серйозну увагу Вчена рада університету приділила підготовці 
і проведенню виборчої кампанії, оскільки результати роботу вишу, плідність 
міжнародної співпраці, створення творчої, доброзичливої атмосфери тощо 
залежить від того, наскільки талановитий, авторитетний, знаний у світовому 
освітньому просторі вчений і менеджер буде очільником НПУ імені М.П. 
Драгоманова. 26 жовтня 2017 р. заслухала питання «Про проведення виборів 
ректора Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова». 
Протягом 2017-2018 н.р. відбулося 14 засідань Вченої ради університету, з них 3 
урочистих, спрямованих на зміцнення міжнародних зв’язків НПУ імені М.П. 
Драгоманова, а саме: 18 вересня 2017 р. урочисто вручили мантію та диплом 
Почесного доктора НПУ імені М.П. Драгоманова Харальду цур Хаузену, 
німецькому медику і вченому, лауреату Нобелівської премії з фізіології і медицини 
2008 року, члену Гайдельберзької академії наук. 21 листопада 2017 р. пройшла 
процедура урочистого вручення мантії та диплома Почесного доктора НПУ імені 
М.П. Драгоманова Хойеру Рольф-Дітеру, видатному німецькому вченому, 
президентові Німецького фізичного товариства. 29 січня 2018 р. відбулося 
урочисте вручення мантії та диплома Почесного доктора НПУ імені                



М.П. Драгоманова Квятковському Стефану Міхалу, доктору гуманістичних наук у 
галузі педагогіки, професору, заступнику Голови Комітету педагогічних наук 
Польської Академії Наук, ректору Академії спеціальної педагогіки імені Марії 
Гжеговської. Вчена рада, як і весь університет, працювала над визначенням шляхів 
модернізації педагогічної освіти в контексті філософії нових законів України «Про 
вищу освіту», «Про освіту». Якісна підготовка висококваліфікованого творчого 
вчителя – одне з пріоритетних завдань НПУ імені М.П. Драгоманова. Тому були 
проаналізовані наступні питання і прийняті конструктивні рішення, які 
спрямовували на успішне вирішення поставлених проблем, зокрема: 05 жовтня 
2017 р. слухали питання – «Формування контингенту студентів університету в 2017 
р». Адже від якості та ефективності профорієнтаційної роботи, від виконання плану 
прийому на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, що особливо важливо 
на фоні демографічної кризи, залежить, якого вчителя підготує університет. 
Важливим показником роботи університету є залучення на навчання в університеті 
педагогічно обдарованої молоді. Вчена рада відзначила плідну роботу в цьому 
напрямку низки факультетів, за браком часу для прикладу наведемо цікавий досвід 
факультету природничо-географічної освіти та екології: 09 грудня 2017 року для 
випускників загальноосвітніх навчальних закладів відбувся День відкритих дверей 
і одночасно було проведено олімпіади з хімії, біології та географії. Фізико-
математичним факультетом 25 листопада 2017 року проведено День відкритих 
дверей, участь у проведенні заходу взяли студенти-члени Студентського наукового 
товариства, підготувавши науково-популярні заходи «Математична мозаїка» і 
«Рандеву з фізикою». Присутні мали змогу подивитись й узяти участь у проведенні 
дослідів та запропонувати свої демонстрації. 29 листопада 2017 р. розглядали 
питання: «Актуальні проблеми підготовки фахівців спеціальної та інклюзивної 
освіти для нової української школи», яке зараз на часі і є дуже важливим у контексті 
людиноцентризму, уваги до дітей з особливими проблемами. Вчена рада 
спрямувала зусилля колективу. зокрема, і на виконання завдань, передбачених 
меморандумом про партнерство та співпрацю між Всеукраїнською благодійною 
організацією «Благодійний фонд Порошенка» та Національним педагогічним 
університетом імені М.П. Драгоманова. Підведення підсумків є обов’язковим 
елементом правильного планування подальшої роботи. Так, 29 листопада 2017 р. 
аналізували результати підсумкової атестації випускників університету у 2017 р. та 
визначали напрями вдосконалення якості підготовки. 27 лютого 2018 р. розглянули 
питання «Змістове та кадрове забезпечення підготовки педагогів до впровадження 
інноваційної діяльності в роботу дитячих навчальних закладів України». Вчена 
рада університету акцентувала увагу на необхідності подальшої активної реалізації 
педагогіки партнерства, змін у змісті та технологіях підготовки фахівців з 
орієнтацією на нову структуру сучасної школи та створення відповідного до потреб 
учнів освітньо-виховного середовища. Важливе питання. яке привертає увагу до 
серйозних змін відповідно до проекту «Нова українська школа» розглядали на 
засіданні Вченої ради університету 05 квітня 2018 р.: «Модернізація змісту фізико-



математичної освіти і комплексна інформатизація начального процесу на 
фізикоматематичному факультеті». Вчена рада відзначила, що ведеться плідна 
робота з оновлення, осучаснення та вдосконалення змісту фізикоматематичної 
освіти в системі підготовки педагогічних та науковопедагогічних кадрів, зокрема, 
шляхом комплексної інформатизації навчального процесу. У зв’язку з тим, що 
Україна виборола європейський вектор розвитку, зростає потреба в глибокому 
оволодінні іноземними мовами. 05 квітня 2018 року Вчена рада вивчала питання 
«Про напрями вдосконалення іншомовної підготовки майбутнього вчителя в 
контексті підвищення ефективності факультативних курсів». 27 грудня 2017 р. 
заслухали звіт завідувача кафедри іноземних мов факультету природничо-
географічної освіти та екології, професора Турчинової Г.В. (на даний час декана 
факультету) про результати Міжнародної науково-практичної конференції 
«Інноваційні технології у дидактиці вищої школи». Необхідність зміцнення 
здоров’я студентської молоді було підставою для розгляду 17 травня 2018 р. 
питання «Потенціал факультативних та секційних занять у розвитку фізичної 
культури та масового спорту в університеті», розроблено заходи на поліпшення 
системи фізичного виховання та спортивно-масової роботи в університеті. 
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова має потужний 
дослідницький потенціал, є успішним науково-дослідним осередком, який відомий 
не лише в Україні, а й за її межами. НПУ імені М.П. Драгоманова успішно входить 
до європейського освітнього простору, має вагомі результати наукових доробків, 
напружено продовжує роботу в цьому напрямі. Саме тому були заслухано питання 
про наукову роботу і викладачів, і студентів.: 28 вересня 2017 р. «Про зарахування 
до аспірантури та докторантури університету в 2017 р.». 27 грудня 2017 р. 
«Студентська наукова робота на факультеті іноземної філології». 27 лютого 2018 
р. «Про результати науково-дослідної роботи викладачів за держбюджетною, 
госпдоговірною та ініціативною тематикою у 2017 р.» 26 червня 2018 р. «Підсумки 
організації і проведення студентських олімпіад та наукових конкурсів в 
університеті». Оновленню університетської правової нормативної бази Вчена рада 
постійно приділяла увагу, зокрема 14 березня 2018 р. слухали питання «Про 
затвердження змін до Статуту НПУ імені М.П. Драгоманова», 26 травня 2018 р. 
«Про оптимізацію структури університету». Протягом 2017-2018 навчального року 
розглянули і затвердили 28 положень, зокрема: - про юридичний відділ 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (нова 
редакція). - про Планово-економічний центр Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова - Положення про порядок надання 
працівникам Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
жилих приміщень для тимчасового проживання. - Положення про виготовлення, 
видачу та облік документів про вищу освіту в Національному педагогічному 
університеті імені М.П. Драгоманова (нова редакція). - Затверджені зміни до 
Положення про атестацію педагогічних працівників Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова. Вчена рада університету затвердила 19 



акредитаційних і 5 ліцезійних справ, реорганізувала відділ виховної роботи шляхом 
перетворення у Центр молодіжної політики та соціальних комунікацій, Центр 
міжнародного співробітництва і освіти у відділ міжнародного співробітництва та 
відділ по роботі з іноземними студентами у зв’язку з виробничою необхідністю. 
Було укладено низку угод: - договір про пілотне впровадження дуальної системи 
навчання під час підготовки магістрів інформатичних педагогічних спеціальностей 
та співпрацю між Києво-Печерським ліцеєм №171 «Лідер» та НПУ імені М.П. 
Драгоманова.; - угода про співпрацю між НПУ імені М.П. Драгоманова та 
Комунальним вищим навчальним закладом Київської обласної ради «Академія 
неперервної освіти»; - угода про співпрацю між Національним педагогічним 
університетом імені                     М.П. Драгоманова та товариством з обмеженою 
відповідальністю «Універсальний освітній простір «АКЦЕНТ». Затверджена 
Антикорупційної програма, загальноуніверситетські заходи на виконання Указу 
Президента України «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу 
Української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України». 
Контроль за виконанням прийнятих рішень сприяє більш чіткій координації, 
оптимізації роботи, саме тому 2 рази аналізували, як виконуються прийняті 
рішення : 27 лютого і 28 червня 2017 р. 

Вчена рада вирішувала і кадрові питання, зокрема обрано на посади 
завідувачів кафедр 7, професорів кафедр 14, присвоєно вчених звань професорів 8, 
доцентів 20. Систематично розглядалися питання щодо затвердження тем 
кандидатських і докторських дисертацій, про рекомендацію до нагород, 
рекомендацію до друку монографій, підручників, посібників, іншої друкованої 
продукції. У 2018/ 2019 н.р. Вчена рада університету вже з перших днів нового 
навчального року активно розпочала роботу. 30 серпня 2018 р. ректор університету 
академік В.П. Андрущенко на розширеному засіданні прозвітував про підсумки 
роботи НПУ імені М.П. Драгоманова в 2017/2018 навчальному році та назвав 
головні завдання на 2018/2019 н.р., було визначено, як розвиватиметься 
університет надалі. Також 30 серпня 2018 р. після проведення широкого 
обговорення в усіх підрозділах університету питання оптимізації структури НПУ 
імені М.П. Драгоманова та узагальнення робочою групою поданих пропозицій 
щодо оптимізації, Вчена рада університету констатувала необхідність структурної 
оптимізації навчально-наукових підрозділів університету та вдосконалення 
принципів і ключових ланок системи управління освітньою діяльністю, які 
необхідно реалізувати відповідно до стратегічної мети розвитку НПУ імені М.П. 
Драгоманова. Діяльність університету має зосередитися на комплексній підготовці 
конкурентоспроможного вчителя, реформуванні системи педагогічної освіти на 
основі компетентнісного підходу в контексті нового Закону України «Про освіту», 
Закону України «Про вищу освіту», концепції Міністерства освіти і науки України 
«Нова українська школа». Відповідно до рішення Вченої ради університету 
зменшено кількість факультетів, а саме, об’єднано факультет магістратури, 



аспірантури та докторантури з навчально-науковим інститутом неперервної освіти, 
вечірнім факультетом створено факультет менеджменту педагогічної освіти та 
науки. Відповідно до сучасних напрямів професійної підготовки перейменувано: - 
факультет корекційної педагогіки та психології на факультет корекційної та 
інклюзивної освіти; - факультет фізичного виховання та спорту на факультет 
фізичного виховання, спорту і здоров’я; - кафедри філософії мови, порівняльного 
мовознавства та перекладу факультету іноземної філології на кафедру прикладної 
лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу; - кафедру російської та 
зарубіжної літератури факультету іноземної філології на кафедру світової 
літератури та теорії літератури. 

Проведено реорганізацію кафедр, що готують фахівців за однойменними 
спеціальностями з метою зміцнення випускових кафедр та підсилення наукової 
складової їх діяльності, зокрема: - об’єднано у складі кафедри загальнотехнічних 
дисциплін інженерно-педагогічного факультету кафедру прикладних 
природничоматематичних дисциплін та кафедру цивільного захисту населення та 
безпеки життєдіяльності; - об’єднано у складі кафедри джерелознавства та 
спеціальних історичних дисциплін факультету історичної освіти кафедру історії та 
етнополітики факультету української філології та літературної творчості імені А. 
Малишка. Створено кафедру богослов’я та релігієзнавства і кафедру культурології 
та філософської антропології факультету філософської освіти і науки шляхом 
реорганізації кафедр культурології та філософської антропології. 27 вересня 2018 
р. Вчена рада затвердила План роботи університету на 2018-2019 н.р., яким 
передбачено модернізацію роботи Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова. Також 27 вересня 2018 року відповідальний секретар 
приймальної комісії університету професор Т.О. Олефіренко доповів про 
особливості формування контингенту студентів університету в 2018 році. Взятий 
Україною курс на євроінтеграцію сприяє активному проведенню 
трансформаційних процесів у всіх галузях суспільного життя, в економіці, освіті 
тощо. В Україні успішно ведеться реформування освіти, створено нову 
законодавчу базу, зокрема Закони України «Про вищу освіту», «Про освіту». Нові 
завдання поставлено і перед закладами вищої освіти, ведеться робота щодо 
розширення варіативності в освіті, активно реалізується принцип 
студентоцентризму, впроваджуються нові інформаційні технології. У період 
ринкової трансформації економіки зростає попит на послуги із здобуття освіти, 
значних змін зазнає сам зміст освіти та вимоги до формування компетентностей. 
Серед різноманітних форм здобуття вищої освіти набуває популярності дуальна 
освіта, яка виникла в Німеччині, а тепер поширюється в інших європейських 
державах. Сама тому 28 листопада 2018 р. Вчена рада вивчала питання «Про 
реалізацію дуальних аспектів практичної підготовки студентів факультету 
політології та права». 28 листопада 2018 р. заслухали питання «Формування та 
реалізація молодіжної політики в університеті у 2018-2019 н.р.» з метою реалізації 



принципу студентоцентризму. Підготовка вчителя – патріота України, всебічно 
розвиненої людини неможливе без формування його естетичних смаків. Тому на 27 
грудня 2018 р. заплановане питання «Про завдання мистецької освіти в контексті 
взаємодії факультетів щодо підготовки нового вчителя». Університет дбає про 
наукову доброчесність викладацького та студентського складу. 27 грудня 2018 р. 
планом роботи передбачається заслухати питання «Про реалізацію системи 
антиплагіатних заходів в НПУ імені М.П. Драгоманова». Армія почесних 
професорів і докторів НПУ імені М.П. Драгоманова цього навчального року 
поповнилася, став Почесним професором генеральний директор Генеральної 
дирекції обслуговування іноземних представництв Кривонос Павло Олексійович, 
Почесним доктором обрано українського громадського діяча, журналіста, політика 
і поета Мовчана Павла Михайловича. 


