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Не зважаючи на пандемію, Вчена рада НПУ імені М.П. Драгоманова 
цілеспрямовано виконувала функції головного колективного органу управління 
університетом, хоча COVID-19, звичайно, вніс корективи у роботу Вченої ради, 
частину засідань проводили в онлайн-режимі. Традиційно план роботи Вченої 
ради охоплював усі напрями діяльності: освітню, наукову, міжнародні зв’язки, 
кадрові питання, студентське самоврядування, профорієнтаційну роботу тощо. 

Станом на 1 листопада 2020 р. проведено 11 засідань Вченої ради. 
Неодноразово аналізували ситуацію і приймали рішення, спрямовані на 
подолання негативних наслідків пандемії, ефективне використання цифрових 
технологій в організації освітнього процесу тощо. 

Наприклад, 07 травня 2020 р. слухали питання «Діяльність НПУ імені 
М.П. Драгоманова в умовах надзвичайної ситуації: виклики і перспективи». 

На засіданні 15 жовтня 2020 р. обидва питання порядку денного були 
присвячені протидії поширенню COVID-19 і спрямовували колектив університету 
на плідну роботу за дистанційними технологіями в умовах карантину, саме: 
слухали такі питання: «Про організаційні заходи щодо роботи університету під 
час карантину та стан підготовки будівель університету до опалювального 
сезону», «Про стан запровадження дистанційного навчання на факультетах». 

Засідання Вченої ради університету від 30 січня 2020 року було присвячено 
питанню реалізації в університеті  проєкту «Нова українська школа», тісній 
співпраці  із закладами середньої освіти.  Заслухали питання «Про роботу 
Навчально-наукового інституту неперервної освіти з організації перепідготовки 
вчителів для Нової української школи».  

Вчена рада відзначила, що Навчально-науковий інститут неперервної освіти 
проводить курси підвищення кваліфікації вчителів відповідно до принципів 
концепції «Нова українська школа». Відділення підвищення кваліфікації вчителів 
функціонує відповідно вимог НУШ на основі 16 затверджених програм 
підвищення кваліфікації вчителів, заснованих на застосуванні інноваційних 
освітніх технологій, особистісної та компетентнісної зорієнтованості, 
впровадженні ІКТ. 

У співпраці з МОН України та Інститутом модернізації освіти викладачами 
Інституту розроблено пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази 
підвищення кваліфікації учителів. Триває співпраця з МОН України щодо 
підготовки проекту Закону України «Про освіту дорослих». Укладено угоди про 
співпрацю з 15 управліннями освіти Київського та сусідніх регіонів у галузі 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, з Київським міським та 
обласним центрами зайнятості. Удосконалено сайт Інституту, поширено 
відомості про діяльність ННІНО в соціальних мережах, у періодичних виданнях. 

Вчена рада звернула увагу на низку недоліків у роботі інституту, визначила 
заходи на їх усунення. Важливої ваги надано забезпеченню прозорості роботи 
вищеназваного підрозділу, зокрема наголошено на доцільності зворотнього 



зв’язку із слухачами курсів. Доручено  Центру моніторингу якості освіти 
університету провести моніторинг думки слухачів – вчителів ЗСО та вихователей 
ЗДО, а також студентів Навчально-наукового інституту неперервної освіти з 
питань організації навчально-виховного процесу.  

НПУ імені М.П. Драгоманова серйозну вагу приділяє організації наукових 
досліджень викладачів та студентів. Так від 30 січня  2020 р. аналізували 
результати науково-дослідної роботи викладачів за держбюджетною та 
госпдоговірною тематикою у 2019 р., констатували, що у 2019 році до виконання 
18 держбюджетних робіт із загальним обсягом фінансування 6 452,289 тис. грн. 
було залучено 130 наукових та науково-педагогічних працівників, в тому числі 40 
докторів наук; 55 кандидатів наук; без наукового ступеня – 35 осіб; а також  9 
аспірантів, 53 студенти. Термін виконання 5 держбюджетних науково-дослідних 
робіт  завершився у2019 р. 

Створена колективами наукова продукція відзначається високим рівнем. У 
межах досліджуваної тематики захищено 10 докторських і 9 кандидатських  
дисертацій; опубліковано 22 монографії, 3 підручники, 11 посібників, 53 статті у 
виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України, 115 статей 
у журналах, що індексуються у наукометричних базах даних (Scopus - 61, Web of 
Science - 31, Index Copernicus - 23);  проведено 49  наукових  конференцій та 
семінарів. 

МОН України підвело підсумки експертного оцінювання наукових та 
науково-технічних проєктів фундаментальних і прикладних досліджень закладів 
вищої освіти в рамках конкурсу. НПУ імені М.П. Драгоманова  виборов право на 
виконання за рахунок коштів державного бюджету, починаючи з 2020 року, 7  
проєктів наукових колективів університету (3 фундаментальних та 4 прикладних)  

Відповідно до наказу МОН України № 475 від 12 квітня 2019 року «Про 
створення центрів колективного користування науковим обладнанням», рішення 
Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова від 05 червня 2019 року та наказу 
ректора № 357 від 16 серпня 2019 р. створено Центр колективного користування 
науковим обладнанням «Цифрові технології в гуманітаристиці». На його 
оснащення МОН України  виділило  кошти капітальних видатків  у розмірі                        
1 300 тис. грн., які після проведення тендерних процедур  були витрачені  на 
придбання  обладнання для новоствореного центру.  

Вчена рада університету затвердила заходи, спрямовані на успішне 
виконання держбюджетної тематики в 2020 році відповідно до тематичного 
плану. 

Університет дбає про підготовку молодого покоління науковців, заохочує 
кращих студентів до проведення наукових досліджень. Так 26 червня 2020 р. 
заслухали підсумки організації та проведення студентських олімпіад та конкурсів 
студентських наукових робіт у 2019/2020н.р. Відповідно до наказу ректора на 
кожному факультеті були сформовані конкурсні комісії та журі олімпіад, до 
складу яких ввійшли провідні науковці університету. У січні та лютому 2020 року 
було проведено університетський етап олімпіад та конкурсів, за результатами 
якого визначено переможців та визначено склад студентів-драгоманівців, які 
рекомендовані до участі у загальнодержавному етапі. 



13 студентів-драгоманівців стали переможцями загальнодержавного 
конкурсу студентських наукових робіт у 2019-2020 н.р., а саме, посіли: 

І місце – 3 особи, ІІ місце – 4 особи, ІІІ місце – 6 осіб. 
Також можна пишатися результатами VІІ університецького конкурсу 

«Кращий студент-науковець Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова», визначено переможців, одне перше місце, два других, три 
третіх і два лауреати. 

24 вересня 2020 р. на засіданні Вченої ради університету урочисто 
нагородили переможців  студентських олімпіад та наукових конкурсів. 

22 жовтня 2020 р. проаналізували підсумки прийому до аспірантури і 
докторантури.  

На підставі складання вступних іспитів, за рекомендаціями кафедр і 
приймальної комісії зараховано відповідно плану Міністерства освіти і науки 
України у 2020 році в аспірантуру 144 особи: 

за державним замовленням 82 особи: 50 осіб – денна форма навчання; 32 
особи – вечірня форма навчання.  

на контрактну форму навчання 42 особи: 12 осіб – денна форма навчання, 
30 осіб – заочна форма навчання,   

Таким чином, станом на жовтень 2020 р. в аспірантурі університету 
навчається 628 осіб: з них 103 особи із зарубіжних країн (денна контрактна форма 
навчання); 525 осіб громадяни України, з яких: 212 осіб – денна бюджетна форма 
навчання; 108 осіб – вечірня бюджетна форма навчання; 48 осіб –  денна 
контрактна  форма навчання; 157 – заочна контрактна форма навчання. 

До докторантури університету прийнято 14 осіб: 13 осіб за державним 
замовленням; 1 особа на контрактній основі. 

У докторантурі університету на даний час навчається 49 осіб.   
Питання соціально-економічного розвитку університету теж є одним із 

пріоритетних. Так 27 лютого 2020 року затвердили план соціально-економічного 
розвитку університету на 2020 рік. 

Вчена Рада відзначила, що програма соціально-економічного розвитку 
університету за 2019 рік виконана переважно в повному обсязі. Незначне 
недовиконання стосується пропозицій окремих структурних підрозділів 
університету, які були враховані у новій програмі соціально-економічного 
розвитку. 

Програма на 2020 рік сформована на основі прогнозованих надходжень, 
виплат та видатків, відповідно до пропозицій структурних підрозділів, які є 
збалансованими і відповідають стратегічному розвитку університету.  

Однією з ухвал є наступне: з метою зменшення дефіциту вважати за 
доцільне реалізацію наступних заходів: підсилення фінансового ресурсу за 
рахунок залучення міжнародних грантів; запровадження енергозберігаючих 
технологій; приведення у відповідність до індексу інфляції надання освітніх 
послуг; оптимізація розпорошеності спеціалізацій, зменшення кількості 
акредитаційних програм. 

27 лютого 2020 р. підведено підсумки фінансово-економічної діяльності 
університету за 2019 р.  



Також 27 лютого 2020 р. проаналізували  стан виконання рішень Вченої 
ради університету. Однією із умов ефективного управління роботою  
професорсько- викладацького складу є прийняття виважених, науково 
обгрунтованих рішень Вченої ради університету з врахуванням сучасних 
тенденцій розвитку  суспільства, і зокрема освіти та науки. Не менш важливим  є 
якість виконання прийнятих рішень. Саме тому систематично слухається питання 
про те, як  реалізуються  прийняті  ухвали.  

Перевіряли виконання 9 рішень, які  містили 83  ухвали, з них 67  на день 
проведення засідання  були виконані,16  перебували у стані виконання.  

Бажано відзначити, що більшість факультетів виконують прийняті рішення 
оперативно, творчо, відповідно до чинного законодавства і водночас  шукають 
нові шляхи вирішення проблем, серед них факультети: мистецтв, педагогіки та 
психології, менеджменту освіти та науки, філософії та суспільствознавства тощо 

Університет дбає про перспективи свого розвитку. 07 травня 2020 р. слухали 
питання «Про виконання критеріїв надання та підтвердження  статусу 
національного НПУ імені М.П. Драгоманова» . 

25 червня 2020 року Вчена рада заслухала питання «Про підсумки 
виконання освітніх програм поточного навчального року та планування  на 
2020/2021 н.р.»  

Вчена рада відзначила, що найбільшим викликом навчального року без 
перебільшення є запровадження з 12 березня 2020 р. карантинних заходів, 
спричинених пандемією коронавірусу COVID-19, тотальний перехід до 
проведення навчальних занять, переважної більшості практик, поточного 
контролю успішності та підсумкової семестрової та випускної атестації на 
дистанційні технології освітньої діяльності (зокрема, і засобами університетської 
системи moodle.npu.edu.ua). 

Відповідно до ліцензії в 2019/20 н.р. університет провадив освітню 
діяльність за 295програми (розроблених – 436 ОП). 

Освітній процес за цими програмами в  2019/2020 н.р. на 16 факультетах 
університету на 101 кафедрі забезпечували 1249 викладачів, з них - 1097 штатних,  
зокрема: 209 доктори наук, професори; 644 кандидати наук, доценти і 244 
викладач без вченого ступеня. Серед них 35 академіків та член-кореспондентів 
НАН України, НАПН України та різних галузевих академій. Крім того, до 
навчально-методичної роботи було залучено 152 сумісників, в т.ч. 37 доктори 
наук, професори; 57 кандидати наук, доценти і 58 викладачів без вченого ступеня. 
Тобто, якісна характеристика професорсько-викладацького складу університету 
становить 77,8% . 

Після запровадження карантину колектив університету, професорсько-
викладацький склад зміг в короткі терміни перебудувати свою діяльність, 
забезпечуючи чітку  організацію освітнього процесу, проведення теоретичних 
занять, практичної підготовки, атестації студентів. При цьому важливим був 
накопичений в попередні роки досвід викладачів використання застосунків 
«Політек-софт», роботи в системі moodle.npu.edu.ua, підготовки електронного 
контенту. Дуже вчасним виявилося відновлення роботи модераторів факультетів 



з ІТ –забезпечення освітнього процесу і розгортання інноваційної роботи Центру 
цифрових освітніх технологій. 

Особливої організації потребувало проведення практичної підготовки. 
Якщо виконання завдань науково-дослідницької та переддипломної практик 
студентів ОР «магістр», за дистанційними технологіями було організувати 
простіше, то ряд навчальних та виробничих практик, особливо на базі закладів 
дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, та інших установ, діяльність 
яких також була тимчасово обмежена, довелось перенести на післякарантинний 
період. Проте і тут є певні інновації, так ф-т української філології в рамках 
пропедевтичної практики суттєво допоміг вчителям київських шкіл в розробці он-
лайн уроків, ф-т психології допоміг соціальним службам Києва в проведенні 
профілактичної психологічної підтримки громадян, були знайдені нові цікаві 
форми проведення культурологічної практики у вигляді он-лайн екскурсій 
музеями та історичними місцями світу. Т.ч. на більшості ОП студенти успішно 
пройшли практику, стан виконання якої становить 76 %.  

Отже, освітні програми 2019/20 н.р. були виконані в переважній більшості, 
а частина освітніх компонентів підготовки студентів невипускних курсів планово 
перенесені на наступний навчальний рік.  

У терміни з 18 по 29 травня 2020р.  в університеті  проходила підсумкова 
атестація випускників освітнього ступеня «магістр» (1р.9м.) з використанням 
технологій дистанційного навчання, відповідно до Положення про екзаменаційну 
комісію НПУ імені М.П. Драгоманова та додатку до нього затвердженого на 
засіданні Вченої ради 07.05.20 (протокол №10). Таким чином, у травні 2020 року 
успішно захистили свої магістерські роботи 163 випускники (з нормативним 
терміном навчання 1р.9м.), з них 139 осіб денна форма навчання, 24 – заочна. 

Підсумкова атестація проходила дистанційно на платформах Meet, Zoom, в  
різних форматах під час  відкритого засідання екзаменаційної комісії в режимі 
відеоконференції, відеозапис якої зберігається на сервері в хмарному середовищі 
університету. Аналогічний підхід застосовується під час проведення поточної 
семестрової атестації та літніх випускних іспитів студентів освітніх ступенів 
бакалавр та магістр. Так, у червні цього року планується випуск 2070 бакалаврів, 
з них денна форма навчання 1286 осіб, заочна – 751 та вечірня – 33 особи та 473 
магістра з нормативним терміном навчання 1р.10м. (денна – 20 осіб, заочна – 451 
та вечірня – 2 особи). 

Вчена Рада акцентувала увагу на підготовці до нового навчального року, 
прийняли низку ухвал, спрямованих на підготовку до 2020/2021 н.р., зокрема: 

- До 01 вересня 2020 року забезпечити підготовку викладачами навчальних 
програм  дисциплін нових навчальних планів для освітніх рівнів бакалавр і магістр 
та робочих програм запланованих навчальних дисциплін та практик з 
врахуванням використання ІТ- забезпечення освітнього процесу. 

- Планово-економічному центру на підставі постанови Кабінету Міністрів 
України від 24 грудня 2019 р. № 1146 «Про розподіл видатків державного 
бюджету між закладами вищої освіти на основі показників їх освітньої, наукової 
та міжнародної діяльності» розробити принцип обрахунку кількості ставок 
науково-педагогічних працівників на навчальний рік. 



- Центру цифрових освітніх технологій підготувати план заходів з 
підготовки до нового 2020/2021 н.р. в частині розгортання складових ІТ – 
забезпечення освітнього процесу, підготовки навчально-методичних матеріалів, 
технічних та програмних ресурсів забезпечення умов змішаного та дистанційного 
навчання.  

31 серпня 2020 року обговорили питання «Про початок 2020/2021 
навчального року». Вчена рада констатувала, що не зважаючи на встановлений 
карантин, спричинений пандемією коронавірусу COVID-19, колектив університету 
підготувався до початку 2020/2021 навчального року в умовах змішаного навчання 
з дотриманням посилених протиепідемічних заходів. При цьому, спираючись на 
попередній досвід освітньої діяльності після запровадження з 12 березня 2020 р. 
карантинних заходів, професорсько-викладацький склад зміг в короткі терміни 
перебудувати свою діяльність, забезпечуючи чітку організацію освітнього 
процесу, проведення теоретичних занять, практичної підготовки, атестації 
студентів з використанням дистанційних технологій. 

Вчена рада прийняла ухвали, мета яких насамперед забезпечити чітку 
організацію освітньго процесу в університеті. 

Зокрема прийняли рішення розпочати 2020/2021 навчальний рік з 01 вересня 
2020 для студентів 2 – 4 курсів освітніх ступенів бакалавр та магістр. Навчальні 
заняття для студентів перших курсів освітніх ступенів бакалавр та магістр 
розпочати з 21 вересня 2020 року. Освітній процес в першому семестрі для 
студентів всіх форм підготовки організувати  в умовах змішаного навчання з 
поєднанням проведення очних та дистанційних занять. 

З метою розосередження учасників освітнього процесу та створення умов 
дотримання фізичної дистанції аудиторні навчальні заняття організувати у три 
зміни, забезпечити розміщення студентів у великих аудиторіях та актових залах, 
закріплення за певними навчальними групами (потоками) чітко визначених 
постійних аудиторій, зменшення часу перебування та пересування студентів в 
навчальних корпусах, проведення занять на майданчиках відкритого простору 
тощо. 

Робочі програми навчальних дисциплін підготувати з урахуванням умов 
організації змішаного навчання (визначення обсягів навчального навантаження 
для аудиторного та онлайн навчання, самостійної роботи, зазначення  термінів та 
форм очного та дистанційного контролю знань тощо). 

Підготувати пропозиції щодо розгортання в 2020/2021 н.р. складових ІТ – 
забезпечення освітнього процесу, рекомендацій щодо підготовки навчально-
методичних матеріалів, використання технічних та програмних ресурсів 
забезпечення умов змішаного та дистанційного навчання. 

Здійснити на належному рівні підготовку та подання матеріалів для 
державної атестації університету у частині здійснення наукової та науково-
технічної діяльності.  

31 серпня 2020 р. вивчали стан прийому на навчання в НПУ імені                            
М.П. Драгоманова в 2020р. 

24 вересня 2020 року слухали питання «Про особливості формування 
контингенту студентів (слухачів) університету у 2020 р.».  



Відзначили, що здійснено прийом на всі форми навчання за освітніми 
ступенями бакалавра та магістра на місця, що фінансуються з державного 
бюджету та за кошти фізичних, юридичних осіб. Проведена потужна 
організаційна, рекламно-агітаційна та профорієнтаційна робота. 

Найбільшим викликом вступної кампанії 2020 року було те, що вступна 
кампанія проходила під час пандемії COVID-19..  

Незважаючи на складні обставини, кількість бажаючих вступити до НПУ 
імені М.П. Драгомагова не зменшується, конкурс не падає, професія Вчителя 
знову стає престижною і цього року спеціальність 014 Середня освіта займає 
5 сходинку щодо кількості поданих заяв від абітурієнтів (майже 63 тисячі заяв) 
після таких спеціальностей як Право, Менеджмент, Філологія, Комп’ютерні 
науки. 

Порівняно з іншими закладами вищої освіти, в т. ч. класичних, столичних 
тощо, у 2020 році до університету було подано понад 23 тисячі (23541) заяв, в 
тому числі на основі повної загальної середньої освіти понад 19 тис. заяв (19298), 
що дозволило  увійти до 10-ки лідерів. Так, за симпатіями абітурієнтів НПУ імені 
М.П. Драгоманова посідав 5-6 місці серед усіх закладів вищої освіти України. 

Не дивлячись на «жорстку» боротьбу за абітурієнта між закладами вищої 
освіти до НПУ імені М.П. Драгоманова всього у 2020 році вже зараховано майже 
4 тисячі бакалаврів та магістрів (3666), з яких на бакалавра понад 2300 осіб (2314). 

Загальний обсяг державного замовлення у 2020 році становить 1330 осіб, що 
на 2,5% більший ніж 2019 року (а порівняно з 2010 роком це менше на 58,5%). 

Проводилася плідна профорієнтаційна робота, визначено напрями 
профорієнтаційної роботи забезпечено координацію факультетів щодо підготовки 
до вступної кампанії 2020 року. 

22 жовтня 2020 року слухали питання «Про організацію співпраці 
професорсько-викладацького колективу факультету української філології та 
літературної творчості імені Андрія Малишка з органами студентського 
самоврядування». Вчена рада відзначила, що в умовах сучасних загроз цілісності 
держави національно-патріотична спрямованість навчальної, виховної та наукової 
роботи студентів є одним із найважливіших засобів консолідації українського 
суспільства і важливою складовою національної безпеки України. Робота з 
органами студентського самоврядування (студентським парламентом, первинною 
профспілковою організацією студентів, науковим товариством студентів) поєднує 
в собі соціальні, цільові, функціональні, організаційні та інші аспекти. 

Мета такої роботи полягає у формуванні в студентів високої патріотичної 
свідомості, пошани до видатних вітчизняних історичних діячів, готовності до 
виконання громадських і конституційних обов’язків.  

На факультеті української філології та літературної творчості імені Андрія 
Малишка створено умови для співпраці викладачів і студентів, враховано думку 
колективу й кожної особистості; створено оптимальні умови для інтелектуального 
й соціального розвитку студента; забезпечено умови для відчуття етнічної 
причетності до свого народу, для збереження, примноження і продовження його 
національної культури. 



Вчена рада прийняла низку ухвал, для посилення національно-патріотичної 
складової навчальної, наукової та виховної роботи зі студентами в сучасних 
умовах розставила нові акценти з огляду на історію й політичну ситуацію в 
Україні, на розвиток української мови й культури, на роль української науки у 
загальноєвропейському і світовому контексті. Зокрема рекомендовано вивчити 
досвід співпраці професорсько-викладацького колективу з органами 
студентського самоврядування у країнах Європи, зокрема Східної та Центральної, 
для використання в роботі НПУ імені М.П. Драгоманова з метою формування в 
студентів високої культури міжнаціональних взаємовідносин, сприяти реалізації 
ініціатив органів студентського самоврядування в проведенні патріотичних 
флешмобів, волонтерських та благочинних акцій, концертів, зустрічей із 
письменниками, журналістами, громадськими діячами,  консолідувати роботу 
професорсько-викладацького колективу та органів студентського самоврядування 
в умовах адаптивного карантину шляхом просвітницької діяльності та виховання 
взаємної поваги до учасників освітнього процесу. 
 


