
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Національний педагогічний університет імені М.П. 
Драгоманова

Освітня програма 33372 Позашкільна освіта

Рівень вищої освіти Магістр

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

 
 

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за 
підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – 
https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма
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https://naqa.gov.ua/


Загальні відомості
 

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО 194

Повна назва ЗВО Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Ідентифікаційний код ЗВО 02125295

ПІБ керівника ЗВО Андрущенко Віктор Петрович

Посилання на офіційний веб-сайт 
ЗВО

http://www.npu.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/194

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в ЄДЕБО 33372

Назва ОП Позашкільна освіта

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Магістр

Тип освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі ступеня 
(рівня)

Бакалавр, Магістр (ОКР «спеціаліст»)
 

Структурний підрозділ (кафедра 
або інший підрозділ), 
відповідальний за реалізацію ОП

кафедра позашкільної освіти

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або інші 
підрозділи), залучені до реалізації 
ОП

Кафедра загально-технічних дисциплін і охорони праці; Кафедра 
педагогіки і психології вищої школи; Кафедра соціальної філософії, 
філософії освіти та освітньої політики; Кафедра екології

Місце (адреса) провадження 
освітньої діяльності за ОП

м. Київ, пр-т Леся Курбаса, 2а; м. Київ, вул. Саратовська, 20; м. Київ, вул. 
Пирогова, 9

Освітня програма передбачає 
присвоєння професійної 
кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, яка 
присвоюється за ОП (за наявності)

Магістр освітніх, педагогічних наук. 1210.1 Директор позашкільного 
закладу. 2359.2 Методист позашкільного закладу. 2351 Професіонали в 
галузі методів навчання. 2310.2 Викладачі ЗВО

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 40284

ПІБ гаранта ОП Биковська Олена Володимирівна

Посада гаранта ОП Завідувач кафедри

Корпоративна електронна адреса 
гаранта ОП

o.v.bykovska@npu.edu.ua

Контактний телефон гаранта ОП +38(067)-833-11-12

Додатковий телефон гаранта ОП відсутній
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          Форми здобуття освіти на ОП
        

          Термін навчання
        

очна денна 1 р. 4 міс.

заочна 1 р. 4 міс.

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Запровадження ОП «Позашкільна освіта» обумовлено наступними факторами:
- загальна тенденція розвитку позашкільної освіти в Україні та іноземних державах, посилення її ролі у навчанні 
впродовж життя;
- необхідність інтеграції позашкільної освіти у світовий освітній простір;
- потреба у підготовці фахівців для системи позашкільної освіти, що включає понад 1300 закладів позашкільної 
освіти системи освіти, в яких працює близько 20 тис. педагогічних працівників; 
- історична місія НПУ імені М.П. Драгоманова, в якому на початку ХХ ст. функціонував позашкільний відділ. 
НПУ імені М. П. Драгоманова у 2008 р. запроваджує підготовку фахівців для позашкільної освіти за спеціалізацією 
«позашкільна освіта», а 2012 р. за рішенням Вченої ради університету від 25.09.2012 р., протокол № 2 створюється 
кафедра позашкільної освіти.
У період 2012–2018 рр. кафедра позашкільної освіти, яка єдина в Україні, успішно здійснює освітню діяльність за 
вибірковими блоками/дисциплінами «Позашкільна освіта». Очолює кафедру з початку її створення доктор 
педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України проф. Олена Володимирівна Биковська. 
За численними зверненнями роботодавців, академічної спільноти, студентів, абітурієнтів та інших стейкхолдерів, 
пропозиціями учасників Міжнародного Форуму з позашкільної освіти (25.09.2017) (https://www.youtube.com/watch?
v=dQwq5e4E7DM), Українсько-польського наукового семінару «Вільний час у розвитку особистості» (13.04.2018), ( 
https://upmp.news/post_blog/rozpochavsya-ukrayinsko-polskij-naukovij-seminar-vilnij-chas-u-rozvitku-osobistosti/), 
Стратегічної сесії з розвитку позашкільної освіти (25.06.2018) ( https://upmp.news/post_blog/strategichna-sesiya-z-
rozvitku-pozashkilnoyi-osviti-m-kiyiv-25-06-2018-r/), круглого столу «Стратегія розвитку позашкільної освіти» 
(13.07.2018)( https://upmp.news/post_blog/prezentuvali-normativnij-dokument-strategiya-rozvitku-pozashkilnoyi-
osviti/), робочої зустрічі у Міністерстві освіти і науки України (09.08.2018)( https://cev-
shostka.com.ua/2019/Dokumentaciya/strategija_rozvitku_pozashkil_noi_osviti_2018.pdf), V Ювілейної міжнародної 
конференції «Наукова еліта у розвитку держав» (25-26.09.2018) ( https://www.youtube.com/watch?
v=xSmzwqLTZnI&t=2s) у рамках реалізації документу «Стратегія розвитку позашкільної освіти» 
(http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23320/1/Stratehiia%20Rozvytku%20Pozashkilnoi%20Osvity.pdf), Вчена 
рада НПУ імені М.П. Драгоманова на засіданні від 25.10.2018 р., протокол № 2 згідно з наказом від 13.11.2018 р. № 
470 приймає рішення про відкриття нової ОП «Позашкільна освіта».
ОП «Позашкільна освіта» обговорюється під час Всеукраїнського круглого столу «Підготовка педагогів 
позашкільної освіти: шлях становлення і розвитку» з нагоди 10-річчя підготовки педагогів-позашкільників 
(27.02.2019) (https://npu.edu.ua/en/?view=article&id=4782:pidhotovka-pedahohiv-pozashkilnoi-osvity-shliakh-
stanovlennia-i-rozvytku&catid=9).
2019 р. у перший рік набору на ОП «Позашкільна освіта» кафедра позашкільної освіти залучає на навчання 
студентів у кількості 8 осіб, а під час вступної кампанії 2020 р. кількісні показники зарахованих студентів 
збільшилися вдвічі – 19 студентів за денною та заочною формою навчання. 
За результатами анкетування майбутніх абітурієнтів, запити на ОП «Позашкільна освіта» стрімко ростуть.
ОП «Позашкільна освіта» забезпечена потужним кадровим складом, а також залучає представників роботодавців та 
інших стейкхолдерів, які є визнаними фахівцями у сфері позашкільної освіти в Україні і за кордоном.
В організації освітнього процесу за ОП «Позашкільна освіта» застосовується практикоорієнтована підготовка з 
дотриманням студентоцентризму та особистісно-орієнтованого підходу. Зокрема, студенти активно долучаються до 
діяльності закладів позашкільної освіти та інших закладів освіти, беруть участь у освітянських і наукових проектах, 
заходах тощо. 
Таким чином, ОП «Позашкільна освіта» надає можливість здійснювати підготовку фахівців позашкільної освіти 
нової формації, здатних виконувати освітню, організаційно-методичну і управлінську діяльність і відповідають 
потребам сучасного ринку праці.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року у розрізі форм здобуття освіти та набір на ОП (кількість здобувачів, зарахованих 
на навчання у відповідному навчальному році сумарно за усіма формами здобуття освіти)

 
Рік 

навчанн
я

Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг 
набору на 

ОП у 
відповідно

му 
навчально

му році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД З ОД З

1 курс 2020 - 2021 19 9 10 0 0

2 курс 2019 - 2020 8 4 4 0 0

 
Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю
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Рівень вищої освіти Інформація про освітні програми

початковий рівень (короткий цикл) програми відсутні

перший (бакалаврський) рівень 30745 Педагогіка дозвілля
30936 Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю
34227 Позашкільна освіта

другий (магістерський) рівень 33109 Освітні, педагогічні науки (освітні вимірювання)
33110 Освітні, педагогічні науки (інформаційні системи та 
технології)
33372 Позашкільна освіта
33462 Соціально-виховна робота з дітьми та молоддю
33544 Педагогіка вищої школи. Тьюторство
33545 Педагогіка вищої школи. Андрагогіка
33546 Міжнародна освіта
33547 Громадське управління у галузі освіта
33548 Освітня політика
33550 Педагогічне дорадництво
35987 Андрагогіка. Освіта дорослих
40469 Педагогіка вищої школи
40560 Інформаційно-комунікаційні технології в освіті
40562 Освітні вимірювання

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) 
рівень

програми відсутні

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 

 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 51208 41627

Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського 
відання або оперативного управління)

45742 36347

Приміщення, які використовуються на іншому праві, аніж 
право власності, господарського відання або оперативного 
управління (оренда, безоплатне користування тощо)

2040 2040

Приміщення, здані в оренду 3427 3240

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла Хеш файла

Освітня програма OP 011.pdf XpJ4bexa/CO8v7gmbV+qxqIj6R231crDK2lGy7LJx+k=

Навчальний план за ОП NP011_1.pdf J/JHFjOIWnldjrDn5WqlCF4P5yEhjElM0pHPdAW/Q5A
=

Навчальний план за ОП NP011_2.pdf S/uh2mzEi4E+1AlqDbzPFBoKNai8pZoo7SSmJ1HAZaw=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

1_Академічна спільнота 
Мачуський.pdf

KonZvhhZzQhdufabqhbWd5+xIKLRAK/sDAvYv92JxhE=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

2_Академічна спільнота 
Дейдиш.pdf

YCykujmnDzczc+cpWbvmMdRanj5Yh9gT2jGc86ay2aI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

3_stakeholder Савенко.pdf m89ugAOSwXb9GDINgWDgo3wqTGdDHYv4jV1KExpCK
FY=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

4_Роботодавці Нестерук.pdf L045LBPvNFQAQoaXzJFxokh8sEG7P+dLD6Yk4y9i+zI=

Рецензії та відгуки 
роботодавців

5_Роботодавці Тихопій.pdf pi2NLz7Ea6zTLF5dpc2RTTbyGinD8EP5PeDQ5PkFw6Y=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
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Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?

Ціль ОП «Позашкільна освіта» полягає у професійній підготовці висококваліфікованого фахівця у галузі 
позашкільної освіти, здатного професійно застосовувати на практиці сучасні педагогічні форми, методи та прийоми, 
формування компетентностей у професійній діяльності, готовності вирішувати актуальні проблеми педагогічної 
науки та освітньої практики.
Унікальність ОП «Позашкільна освіта» полягає у тому, що вперше вона запроваджена в Україні і базується на 4-х 
стратегічних концептах:
- врахування тенденцій розвитку позашкільної освіти в Україні і світі, потреба ринку праці у підготовці 
конкурентоспроможних фахівців для системи позашкільної освіти;
- поєднання в організації освітнього процесу дослідницького циклу і практики, практикоорієнтованості, 
багатопрофільності;
- високий фаховий рівень професорсько-викладацького складу із залученням роботодавців та інших стейкхолдерів;
- впровадження авторських науково-методичних розробок. 

 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО

Цілі ОП «Позашкільна освіта» повністю відповідають місії та стратегії Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова як закладу вищої педагогічної освіти.
Документ університету «Стратегічні завдання. Створення університету нового типу через модернізацію 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (2016–2020 рр.)» 
(https://npu.edu.ua/images/file/conf/fajly/Strategia_NPU.pdf) визначає, що: «Центральним завданням університету 
повинна стати орієнтація на підготовку професійних працівників освітньої галузі, а її основою – дослідницький 
цикл і практика».
ОП «Позашкільна освіта» орієнтована на підготовку професійних працівників освітньої галузі і зосереджує увагу на 
формування компетентностей у професійній діяльності працівників системи освіти, у тому числі позашкільної 
освіти з урахуванням викликів сучасності, швидко змінного глобального світу.

 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми

У процесі розробки ОП «Позашкільна освіта» враховувалися інтереси та пропозиції здобувачів вищої освіти. 
Студенти і випускники кафедри позашкільної освіти акцентували увагу на необхідності розробки нової освітньої 
програми з позашкільної освіти.
Нова редакція ОП «Позашкільна освіта» для публічного обговорення представлена на офіційному сайті інженерно-
педагогічного факультету з метою врахування інтересів і пропозицій. 
У результаті обговорень та публічних дискусій, реалізації і участі у проектах, серед яких «Формула громадянина 
Європи»( https://pon.org.ua/novyny/4385-aktivni-gromadyani-formuli-zaoxochennya-molodi-u.html), Міжнародний 
форум з позашкільної освіти (http://man.gov.ua/ua/news/academy_news/vikliki-pozashkillya-br-u-kievi-vidbuvsya-
mizhnarodniy-forum-pozashkilnoyi-osviti), Українсько-литовський проект «Розвиток громадянської активності і 
міжкультурного спілкування молодих педагогів України і Литви через діалог і співпрацю», акцентовано увагу ОП 
«Позашкільна освіта» на питанні практикоорієнтованого викладання і навчання з дотриманням принципів 
студентоцентризму та особистісно-орієнтованого підходу.

- роботодавці

Підготовка та удосконалення ОП «Позашкільна освіта» здійснювалася за безпосередньої участі роботодавців. У 
процесі численних обговорень, зустрічей, дискусій за участі роботодавців, зокрема директорів закладів 
позашкільної освіти, серед яких Стратегічна сесія з розвитку позашкільної освіти (25.06.2018) 
(https://upmp.news/post_blog/strategichna-sesiya-z-rozvitku-pozashkilnoyi-osviti-m-kiyiv-25-06-2018-r/) основний 
фокус ОП «Позашкільна освіта» зосереджено на якісній підготовці кадрів з освітніх, педагогічних наук, формуванні 
та розвитку професійної компетентності фахівця у галузі позашкільної освіти, професіоналу методів навчання, 
викладача вищої школи, що включає освітній, організаційно-методичний і управлінський компонент. 

- академічна спільнота

Активну участь у розробці ОП «Позашкільна освіта» брала академічна спільнота кафедри позашкільної освіти. 
Професорсько-викладацьким складом кафедри позашкільної освіти із залученням українських і міжнародних 
партнерів визначався, розроблявся і обговорювався зміст і структура ОП «Позашкільна освіта».
Інтереси та пропозиції представників академічної спільноти, представлені в ОП «Позашкільна освіта», є 
результатом наукових досліджень, обговорень і дискусій. Серед них: грант Президента України «Розроблення 
сучасної концепції позашкільної освіти в умовах децентралізації» згідно Розпорядження Президента України 
№114/2017-рп від 29.05.2017 р., Круглий стіл «Актуальні питання позашкільної освіти в умовах децентралізації та 
реформування системи освіти» (05.12.2017), Українсько-польський науковий семінар «Вільний час у розвитку 
особистості» (13.04.2018 р.), V Ювілейна міжнародна науково-практична конференція «Наукова еліта у розвитку 
держав» (25-26.09.2018 р.) та ін.
Особлива увага ОП «Позашкільна освіта» приділена питанню інтегральної компетентності, зокрема здатності 
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здобувачів вищої освіти розв’язувати складні завдання та проблеми з освітніх, педагогічних наук у сфері 
позашкільної освіти.

- інші стейкхолдери

Значна увага в ОП «Позашкільна освіта» приділена інтересам та пропозиціям органів державної влади і 
професійної спільноти. Серед них: Міністерство освіти і науки України, Державна службі якості освіти Україні, 
Міжнародна асоціація позашкільної освіти та ін.
Документ «Стратегія розвитку позашкільної освіти» 
(http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23320/1/Stratehiia%20Rozvytku%20Pozashkilnoi%20Osvity.pdf) 
акцентує увагу на необхідності «запровадження у рамках сфери знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки освітніх програм з позашкільної освіти з метою задоволення потреб закладів 
позашкільної освіти, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших 
органів і організацій у високопрофесійних та висококультурних працівниках, здатних компетентно і відповідально 
виконувати управлінські і педагогічні функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним 
процесам».
У цілях та програмних результатах навчання ОП «Позашкільна освіта» відзначається професійна підготовка 
висококваліфікованого фахівця у галузі позашкільної освіти, знання основних положень якості позашкільної освіти, 
розробки внутрішньої системи забезпечення якості позашкільної освіти у закладах позашкільної освіти тощо.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці

Моніторинг розвитку позашкільної освіти показав негативну тенденцію кадрового забезпечення галузі. 
Відбувається поступове збільшення кількості педагогічних працівників віком понад 55 років. Натомість кількість 
педагогів віком до 30 років поступово зменшується. Як зазначає Мністерство освіти і науки України: "Аналіз 
вікового складу педагогічних працівників засвідчив, що в закладах позашкільної освіти працюють 17 % педагогів 
віком до 30 років, від 30 до 40 років – майже 22 %, від 40 до 50 років – 25 %, 51–55 років – 11 %, старші 55 років – 25 
% (https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2020/metod-zbirka-osvita-ta-
covid-2020.pdf)
Цілі ОП та програмні результати навчання ОП «Позашкільна освіта» відображають сучасні тенденції ринку праці, 
оскільки спрямовані на професійну підготовку висококваліфікованого фахівця у галузі позашкільної освіти, 
формування компетентностей у професійній діяльності.
В ОП «Позашкільна освіта» представлено ряд важливих освітніх компонентів, серед яких: «Управління закладом 
позашкільної освіти», «Методична робота у закладах позашкільної освіти», «Менеджмент управління персоналом 
ПО», «Діловодство у закладах позашкільної освіти», «Практикум з художньо-естетичного напряму ПО», 
«Практикум з науково-технічного напряму ПО», «Практикум з дослідницько-експериментального напряму ПО», 
«Тренінгові технології в позашкільній освіти», «Психологія позашкільної освіти» та ін.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано галузевий та регіональний контекст

Галузевий та регіональний контекст в ОП «Позашкільна освіта» враховано на підставі нормативно-правових 
документів, теоретичних положень, освітньої практики, обговорень, зустрічей, дискусій за участі представників 
органів законодавчої і виконавчої влади, науково-педагогічних і педагогічних працівників, ЗМІ, громадськості: 
Міжнародний Форум з позашкільної освіти (https://www.youtube.com/watch?v=JDS35LwXJ7k&feature=youtu.be), 
Всеукраїнський форум педагогічних працівників позашкільної освіти «Позашкільна освіта в умовах 
децентралізації» (http://pou.org.ua/2016/11/03/l-r-31/), Всеукраїнський Форум з позашкільної освіти 
(https://upmp.news/post_blog/25-veresnya-den-pozashkillya/), Круглий стіл «Позашкільна освіта: національні та 
регіональні перспективи»( https://upmp.news/post_blog/kruglij-stil-pozashkilna-osvita-natsionalni-ta-regionalni-
perspektivi/) та ін.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. №1149 «Про проведення дослідно-експериментальної 
роботи на базі Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва» проводиться дослідно-експериментальна робота 
«Створення моделі освітнього простору позашкільного навчального закладу в умовах децентралізації» 
(https://docs.google.com/document/d/1Qq9aPHIo0dWlZXqSHPjJz4pFSKmmwuLkJuqSiYrQ86E/edit). 
Як результат, в ОП «Позашкільна освіта» представлено ряд важливих освітніх компонентів, серед яких: «Якість 
позашкільної освіти», «Освітня політика», «Нормативно-правове забезпечення ПО», «Стратегія позашкільної 
освіти» та ін.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП 
було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм

ОП «Позашкільна освіта» у НПУ імені М.П. Драгоманова стала першою програмою, запровадженою в Україні. 
Водночас ОП «Позашкільна освіта» врахувала український і іноземних досвід щодо позашкільної освіти – Болгарія: 
Національний палац дітей (http://pou.org.ua/2019/11/15/programa-tvorchyh-kanikul-2019/); Польща: Краківський 
університет у Кракові, Центр Молоді імені Г. Джордана; Словаччина: Прешовський університет; Чеська Республіка: 
Будинок дітей та молоді у м. Прага та ін. Зокрема, значну увагу приділено прикладним аспектам ОП «Позашкільна 
освіта», науково-дослідницькій роботі і практиці, включено науковий семінар тощо.

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених стандартом 
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вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти

На сьогодні Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки розроблено, водночас не затверджено.
Програмні результати навчання ОП «Позашкільна освіта» відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки розроблено, водночас не затверджено.
Програмні результати навчання ОП «Позашкільна освіта» відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій, 
зокрема, здатності особи розв’язувати складні задачі і проблеми професійної діяльності або процесу навчання, які 
передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і 
вимог.
Зокрема, в ОП «Позашкільна освіта» передбачено наступні програмні результати проекту Стандарту вищої освіти 
України другого (магістерського) рівня галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні 
науки:
� здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно-важливих знань із різних джерел із використанням 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
� уміти організовувати та проводити науково-педагогічне дослідження; 
� вирішувати проблеми етики партнерської суб’єкт-суб’єктної взаємодії, етики спілкування з опертям на 
загальнолюдські цінності та норми закону;
� здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів до конкретних ситуацій професійної 
діяльності у позашкільній освіті;
� оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати за потреби рішення про звернення за фаховою 
допомогою про підвищення кваліфікації та ін.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

90

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?

60

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

30

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст ОП «Позашкільна освіта» відповідає предметній області спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, її 
об'єкту, цілі, теоретичному змісту, теоретичним та емпіричним методам, методикам та технологіям освітніх, 
педагогічних наук, інструментам та обладнанню. 
Зміст ОП «Позашкільна освіта» має чітку структуру, яка включає: профіль освітньо-професійної програми; перелік 
компонентів та їх логічна послідовність; форма атестації; матриці відповідності програмних компетентностей і 
забезпечення програмних результатів навчання відповідним компонентам ОП. 
Передбаченим ОП «Позашкільна освіта» об’єктам вивчення та діяльності фахівців зазначеної предметної області 
відповідають наступні освітні компоненти:
1. Об’єктам професійної діяльності на теоретичному рівні загальної та професійної підготовки відповідають такі 
освітні компоненти: «Педагогіка та психологія вищої школи», «Філософія освіти», «Психологія позашкільної 
освіти», «Теорія і методика позашкільної освіти», «Стратегія позашкільної освіти», «Методологія наукового 
дослідження», «Наукові основи позашкільної освіти», «Науковий семінар» та ін.
2. Об’єктам професійної діяльності на освітньому та аналітично-інформаційному рівні відповідають такі освітні 
компоненти: «Якість позашкільної освіти», «Освітня діяльність закладу позашкільної освіти», «Методична робота у 
закладах позашкільної освіти», «Тренінгові технології в позашкільній освіті», «Нормативно-правове забезпечення 
ПО» та ін.
3. Об’єктам професійної діяльності на організаційно-управлінському рівні та експертно-аналітичному рівні 
відповідають наступні освітні компоненти: «Управління закладом позашкільної освіти», «Організація позашкільної 
освіти у ЗПО», «Виробничі технології», «Практикум з художньо-естетичного напряму ПО», «Менеджмент 
управління персоналом ПО», «Діловодство у закладах позашкільної освіти», «Практикум з науково-технічного 
напряму ПО», «Практикум з дослідницько-експериментального напряму» та ін.
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Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої 
траєкторії?

Можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію здобувачів вищої освіти ОП «Позашкільна освіта» 
забезпечена відповідно до таких нормативних документів університету:
- Положення про організацію освітнього процесу в НПУ імені М.П.Драгоманова, затверджене на засіданні Вченої 
ради НПУ імені М.П. Драгоманова 31.10.2019 р., протокол № 4 
https://npu.edu.ua/images/NMC/Polozhenia/%D0%9E%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D
0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf 
- Положення про індивідуальний навчальний план студента НПУ імені М.П.Драгоманова, затверджене на засіданні 
Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова 04.09.2014 р., протокол № 1
https://npu.edu.ua/images/file/nmc/Norm_dok_NPU/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD
%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8
3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%
8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D0%B0.PDF 
- Наказ НПУ імені М.П. Драгоманова від 08.01.2019 р. № 8 «Про організацію вільного вибору студентами 
навчальних дисциплін на 2019/2020 н.р.» 
https://npu.edu.ua/images/NMC/Nakazi/%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97_08.pdf 
Студенти позитивно оцінюють можливість визначати індивідуальну освітню траєкторію.
Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти включає дисципліни за вибором, можливості обрання 
наукового керівника, теми магістерської роботи тощо.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Механізм реалізації права здобувачів вищої освіти ОП «Позашкільна освіта» на вибір навчальних дисциплін 
регулює:
- Положення про організацію освітнього процесу в НПУ імені М.П.Драгоманова, затверджене на засіданні Вченої 
ради НПУ імені М.П. Драгоманова 31.10.2019 р., протокол № 4 
https://npu.edu.ua/images/NMC/Polozhenia/%D0%9E%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D
0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf 
- Наказ НПУ імені М.П. Драгоманова від 08.01.2019 р. № 8 «Про організацію вільного вибору студентами 
навчальних дисциплін на 2019/2020 н.р.» 
https://npu.edu.ua/images/NMC/Nakazi/%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97_08.pdf 
Відповідно до даних положень обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної 
кількості кредитів ЄКТС. Зокрема, в навчальному плані, обсяг якого становить 90 кредити, з них 24 кредити за 
вибором студентів і 18 кредитів практики.
Процедура вибору є зручною та зрозумілою. Інформація про зміст дисциплін представлена на інформаційних 
ресурсах.
Одночасно студенти мають можливість додатково опановувати будь-які навчальні дисципліни, а також 
факультативи.
Інформація про вибіркові дисципліни та їх зміст розміщена на сторінці кафедри позашкільної освіти 
(https://www.kpo.ipf.npu.edu.ua)
Враховуючи плідну співпрацю кафедри позашкільної освіти з іноземними закладами вищої освіти та 
стейкхолдерами позашкілля, практикою є запрошення іноземних викладачів та стейкхолдерів до проведення 
відкритих лекцій з актуальних питань позашкілля.
Визначення дисциплін за вибором сприяє формуванню індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти 
ОП «Позашкільна освіта».

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої 
освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Практична підготовка студентів за ОП «Позашкільна освіта» здійснюється з метою набуття студентами здатності 
застосовувати знання у практичних ситуаціях, співпрацювати з педагогічним колективом закладу позашкільної 
освіти, обізнаності з різними контекстами освітньої діяльності закладу позашкільної освіти та ін.
Освітньою програмою та навчальним планом ОП «Позашкільна освіта» на практичну підготовку відведено 21 
кредит (630 годин), з яких: 6 кредитів «Науково-дослідницька практика», 6 кредитів «Науково-педагогічна 
практика», 6 кредитів «Переддипломна практика», 3 кредити «Науковий семінар».
Зміст практики ретельно обговорюється і узгоджується з роботодавцями, здобувачами вищої освіти та іншими 
стейкхолдерами. 
Практична підготовка здійснюється на базах практики, з якими підписані договори на практику, а також у рамках 
договорів про співпрацю, а саме: Центр науково-технічної творчості «Сфера», Центр позашкільної роботи 
Святошинського району м. Києва, Національний центр «Мала академія наук України», Арт Академія Сучасного 
Мистецтва імені Сальвадора Далі, школа І-ІІІ ступеня № 70 Шевченківського району м. Києва та ін. 

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам навчання ОП 
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результатам навчання ОП

ОП «Позашкільна освіта» націлена і упродовж усього періоду навчання дозволяє забезпечити набуття студентами 
soft skills. У змісті освітніх компонентів закладено формування у студентів комунікабельності; відповідальності; 
креативності; творчого мислення; вміння працювати у команді; тайм-менеджмент та ін. 
Цьому сприяють відповідні освітні компоненти навчального плану, форми і методи організації освітнього процесу, 
серед яких: «Педагогіка та психологія вищої школи», «Психологія позашкільної освіти», «Менеджмент управління 
персоналом ПО», «Управління закладом позашкільної освіти», «Тренінгові технології в позашкільній освіти», 
науково-дослідницька робота і практика тощо.
У рамках співпраці з роботодавцями та іншими стейхолдерами студенти постійно залучені до волонтерської та 
громадсько-педагогічної діяльності. Зокрема, студенти беруть участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, проектах Міжнародної асоціації 
позашкільної освіти тощо.
За ініціативою студентів у співпраці з роботодавцями та іншими стейхолдерами кафедрою позашкільної освіти 
запроваджено і реалізовується освітньо-культурний проект «Позашкільна освіта: розвиток співпраці» з метою 
ознайомлення студентів з діяльністю закладів позашкільної освіти України та іноземних держав.

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?

Професійний стандарт галузі знань 01 Освіта / Педагогіка відсутній.
Водночас відповідно до чинного Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (зі 
змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.02.2019р. №259) 
кваліфікація здобувачів вищої освіти за ОП «Позашкільна освіта» відповідає професійній назві за кодом КП: 1210.1 
директор позашкільного закладу; 2359.2 методист позашкільного закладу; 2351 професіонали в галузі методів 
навчання; 2310.2 викладач вищого навчального закладу

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, щоб співвіднести обсяг окремих освітніх 
компонентів ОП «Позашкільна освіта» (у кредитах ЄКТС) з фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти 
керується нормами Закону України «Про вищу освіту», роз’ясненнями та рекомендаціями МОН України, 
Положенням про організацію освітнього процесу в НПУ імені М.П.Драгоманова, затверджене на засіданні Вченої 
ради НПУ імені М.П. Драгоманова 31.10.2019 р., протокол № 4 
(https://npu.edu.ua/images/NMC/Polozhenia/%D0%9E%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D
0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf)
Загальна кількість кредитів підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти ОП «Позашкільна 
освіта» становить 90 кредитів ЄКТС. 
Освітні компоненти ОП містять: нормативна частина – 30 кредитів ЄКТС (33 %), варіативна частина – 30 кредитів 
ЄКТС (33 %), науково-дослідницька робота і практика – 30 кредитів ЄКТС (33 %). Співвідношення кількості годин 
аудиторних занять до самостійної роботи для денної форми навчання становить 31% до 69%.

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти

Положення про організацію дуальної освіти у НПУ імені М. П. Драгоманова 
(https://npu.edu.ua/images/NMC/Polozhenia/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6_%D0%94%D1%83%D0%B
0%D0%BB.pdf); затверджене на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова від 05.06.2019 р. протокол № 14 
визначає порядок організації освітнього процесу за дуальною формою навчання в Національному педагогічному 
університеті імені М.П. Драгоманова і запроваджується з метою створення оптимальних умов для поєднання 
студентами навчання з роботою за фахом, зокрема, за фахом педагога, реалізації практичної підготовки здобувачів 
вищої освіти на робочих місцях. 
Дуальна форма здобуття освіти сприяє підвищенню якості професійної підготовки здобувачів освіти, сприяє 
зміцненню та удосконаленню практичної складової освітнього процесу, збереженню достатнього рівня теоретичної 
підготовки. 
Кафедра позашкільної освіти відповідно до сучасних потреб працює у напрямі підготовки здобувачів вищої освіти 
ОП «Позашкільна освіта» за дуальною формою освіти, а її тісна співпраця з роботодавцями спонукає здобувачів до 
навчання за даною формою здобуття освіти.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та 
вимоги до вступників ОП

Правила прийому на навчання до НПУ імені М. П. Драгоманова (https://vstup.npu.edu.ua/pravyla-pryiomu/pravyla-
pryiomu)

Сторінка 9



Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Уся необхідна інформація щодо вступу до магістратури зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки ОП 
«Позашкільна освіта» доступна на сайті Приймальної комісії НПУ імені М.П.Драгоманова 
(https://vstup.npu.edu.ua), сайті кафедри позашкільної освіти (https://www.kpo.ipf.npu.edu.ua), сайті «Позашкільна 
освіта»  (http://www.pou.org.ua) та інших відкритих інформаційних джерелах. 
Відповідно до Правил прийому на навчання до НПУ імені М. П. Драгоманова в 2020 році 
(https://vstup.npu.edu.ua/pravyla-pryiomu/pravyla-pryiomu/pravyla-pryiomu-na-navchannia-do-npu-imeni-m-p-
drahomanova-v-2019-rotsi-dlia-zavantazhen.), затверджених на засіданні Вченої ради від 27.12.2019 р., протокол №6, 
зі змінами від 07.05.2020 та від 31.08.2020 протокол №1 для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня 
магістра на основі здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти зі спеціальностей 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, у тому числі ОП «Позашкільна освіта» конкурсний відбір здійснюється за 
результатами вступних випробувань.
Правила прийому на навчання за ОП «Позашкільна освіта» є чіткими і зрозумілими, не містять дискримінаційних 
положень. Вступне випробування проводиться у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних 
випробувань, складених в рік вступу. 
Зміст і форма фахових вступних випробувань відповідає рівню початкових компетентностей вступників ОП 
«Позашкільна освіта» і включає комплекс питань для виявлення готовності вступника до освітньої діяльності на ОП 
«Позашкільна освіта». 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО в НПУ імені М.П. Драгоманова регулюється 
наступними документами:
- Положення про переведення, поновлення і відрахування студентів НПУ імені М. П. Драгоманова, що затверджене 
рішенням Вченої ради від 23.10.2012 р., протокол №3, зі змінами та доповненнями, ухваленими 23.06.2016 р., 
протокол №15 (https://cutt.ly/qf8kvV5) 
- Порядок проходження атестації в НПУ імені М.П.Драгоманова для визнання здобутих кваліфікацій, результатів 
навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України, що 
затверджений рішенням Вченої ради університету 06.09.2016 р., протокол №1.
- Положення про визнання іноземних документів про освіту в НПУ імені М.П.Драгоманова, що затверджене 
рішенням Вченої ради університету від 28.01.2016 р., протокол №10.
- Положення про академічну мобільність студентів НПУ імені М.П.Драгоманова 
(https://npu.edu.ua/universytet/mizhnarodne-spivrobitnytstvo/mizhnarodna-akademichna-mobilnist)

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)?

У практиці реалізації ОП «Позашкільна освіта» даних випадків не було.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?

Питання визнання результатів навчання отриманих в неформальній освіті регулюється Положенням про 
організацію освітнього процесу у НПУ імені М. П. Драгоманова (https://cutt.ly/Gf8kx9x)
Згідно з даним положенням Вчена рада факультету за заявою студента може зарахувати сертифікати «Coursera for 
Campus Basic» як кредит або певний освітній компонент або як практику 
(https://npu.edu.ua/novyny/oholoshennia/zahalnounivesytetski/bezkoshtovni-kursy-na-coursera-for-campus-basic)

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП (якщо 
такі були)

У практиці реалізації ОП «Позашкільна освіта» даних випадків не було.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи

ОП «Позашкільна освіта» передбачає навчання і викладання практикоорієнтоване з дотриманням 
студентоцентризму та особистісно-орієнтованого підходу. 
Програмні результати навчання досягаються за допомогою різних форм і методів: лекції, практичні, семінарські, 
лабораторні заняття, самостійна робота, консультації, індивідуальна робота, практична підготовка (науково-
дослідницька, науково-педагогічна та переддипломна практика), участь у наукових заходах, проектах, підготовка 
магістерської роботи з використанням дистанційних технологій навчання тощо.
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Основним документом у виборі форм і методів навчання є Положення про організацію освітнього процесу в НПУ 
імені М.П.Драгоманова, затверджене на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова 31.10.2019 р., протокол 
№ 4 
https://npu.edu.ua/images/NMC/Polozhenia/%D0%9E%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D
0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
Необхідна інформація про ОП «Позашкільна освіта» і програмні результати навчання з кожного освітнього 
компонента розміщена на сайті кафедри позашкільної освіти https://kpo.ipf.npu.edu.ua

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Студентоцентрований підхід є одним з базових в організації освітнього процесу за ОП «Позашкільна освіта». 
Реалізація за ОП «Позашкільна освіта» ґрунтується на Законі України «Про вищу освіту», а також документах НПУ 
імені М.П. Драгоманова, серед яких: Положення про організацію освітнього процесу в НПУ імені М.П. Драгоманова; 
Положення про академічну мобільність студентів НПУ імені М.П.Драгоманова, інші документи 
https://npu.edu.ua/ua/nmc?view=article&id=3143:nakazy-rozporiadzhennialysty-npu-imeni-m-p-
drahomanova&catid=314 
Студентоцентризм за ОП «Позашкільна освіта» реалізується шляхом взаємної поваги та партнерства, задоволенні 
потреб та інтересів студентів, їх актуалізації самореалізації, заохоченні до автономії, формуванні індивідуальної 
освітньої траєкторії, відповідальності, залучення їх до волонтерської та громадсько-педагогічної діяльності тощо.
Діє трикутник «Студент–Викладач–Партнери», започатковано проекти «Позашкільна освіта: Розвиток співпраці», 
«Алюмні: Наші випускники – Наша гордість», «Громадська думка студентів» тощо.
Постійно проводиться опитування студентів ОП «Позашкільна освіта». Так, студенти відзначили наявність 
можливості для самостійних досліджень. 93% магістрантів висловили задоволення формами і методами навчання і 
викладання, 85% вказали на підтримку викладачами свободи творчості студентів, можливості організувати 
навчання відповідно до індивідуальних потреб.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на ОП 
принципам академічної свободи

Академічна свобода за ОП «Позашкільна освіта» передбачає самостійність і незалежність усіх учасників освітнього 
процесу.
Нормативно-правовою основою академічної свободи ОП «Позашкільна освіта» є Закон України «Про вищу освіту», 
«Положення про організацію освітнього процесу у НПУ імені М. П. Драгоманова», «Положення про внутрішню 
систему забезпечення якості вищої освіти в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова» та 
інші нормативно-правові документи.
Принцип академічної свободи, відповідність йому методів навчання і викладання за ОП «Позашкільна освіта» 
реалізується викладачами і студентами в свободі їх слова та творчості, тематиці та змісті навчальних занять, 
поширенні знань та інформації, обранні тематики, проведенні та використання результатів наукових досліджень, 
магістерських робіт тощо.
Викладачі кафедри мають свої сторінки, блоги (https://upmp.news/blogs/?auth_id=37) тощо. Також, публікуються 
матеріали у тижневику "Освіта", газеті "Освіта і суспільство", газеті "Сучасна освіта України" та ін.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, 
змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих 
освітніх компонентів *

Здобувачі вищої освіти ОП «Позашкільна освіта» інформацію про освітній процес отримують вчасно у доступній 
формі.
Дана інформація розміщується на стендах університету/факультету/кафедри, а також у відкритих інформаційних 
джерелах:
� сайт НПУ імені М.П. Драгоманова (http://www.npu.edu.ua); 
� сайт інженерно-педагогічного факультету (http://www.ipf.npu.edu.ua);
� сайт «Кафедра позашкільної освіти» (https://www.kpo.ipf.npu.edu.ua);
� сайт «Позашкільна освіта» (http://www.pou.org.ua );
Інформація про освітні компоненти ОП «Позашкільна освіта» подана в силабусах і розміщена на відкритих 
інформаційних ресурсах. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП «Позашкільна освіта» регламентується рядом нормативно-
правових документів, серед яких "Положення про організацію освітнього процесу в НПУ імені М.П.Драгоманова", 
затверджене на засіданні Вченої ради НПУ імені М.П. Драгоманова 31.10.2019 р., протокол № 4 
(https://npu.edu.ua/images/NMC/Polozhenia/%D0%9E%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D
0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf). 
Поєднання навчання і досліджень забезпечується завдяки освітнім компонентам ОП «Позашкільна освіта» і 
активній науково-дослідній роботі кафедри позашкільної освіти.
Важливу роль у вирішенні поставлених завдань відіграють такі освітні компоненти, як: «Науковий семінар», 
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«Наукові основи позашкільної освіти», «Методологія наукового дослідження», а також науково-дослідницька і 
науково-педагогічна практика.
В ОП «Позашкільна освіта» використовуються есе, презентації, доповіді, реферати, виступи тощо. 
Успішною формою поєднання навчання і досліджень є наукові гуртки та проблемні групи.
Кожний здобувач вищої освіти ОП «Позашкільна освіта» працює за індивідуальною темою дослідження. 
Кафедрою започатковано і успішно з партнерами проводиться постійно діючий Методологічний семінар з 
позашкільної освіти, Всеукраїнська виставка-конкурс «Талановиті! Наполегливі! Успішні!», Міжнародна 
конференція «Наукова еліта у розвитку держав» та ін.
Результати досліджень презентуються на конференціях, форумах, круглих столах, виставок творчих робіт тощо. 
Зокрема, 25-26.09.2020 відбулась VI Міжнародна конференція «Наукова еліта у розвитку держав», де студенти ОП 
«Позашкільна освіта» представили результати проектів (https://www.youtube.com/watch?v=K6ZWl4ktxKE&t=1624s)
Значна увага у поєднанні навчання і досліджень за ОП «Позашкільна освіта» приділяється реалізації грантів, 
проектів, де студенти беруть активну участь в організації і проведені. Серед них грант Президента України 
«Розроблення сучасної концепції позашкільної освіти в умовах децентралізації» 
(https://www.president.gov.ua/documents/1142017-rp-21950), проекти Міжнародної асоціації позашкільної освіти («E-
Learning in After-School: International project» (https://www.facebook.com/events/1071802856522923), «Позашкілля 
заради майбутнього» до Дня захисту дітей (https://www.facebook.com/groups/887223905127833) тощо.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст 
навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Зміст освітніх компонентів ОП «Позашкільна освіта» постійно переглядається і оновлюється з урахуванням 
наукових досягнень, сучасної освітньої практики, рекомендацій стейкхолдерів.
Окрема увага щодо оновлення змісту освітніх компонентів ОП «Позашкільна освіта» базується на співпраці з 
іноземними і українськими партнерами, обговоренні з ними новітніх освітніх тенденцій. 
Кафедра позашкільної освіти на основі договорів плідно співпрацює із закладами вищої і позашкільної освіти 
України та іноземних держав, а саме: Краківський університет у Кракові, Прешовський університет, Національний 
центр «Мала академія наук України», Арт Академії Сучасного Мистецтва імені Сальвадора Далі, Центр позашкільної 
роботи Святошинського району м. Києва, КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», Центр науково-
технічної творчості «Сфера», Хмельницький Палац творчості дітей та юнацтва та ін.
Основою для оновлення змісту освітніх компонентів є самоосвіта, участь в конференціях, семінарах, форумах, 
круглих столах з питань позашкільної освіти, підвищення кваліфікації викладачів.
Дані оновлення знаходять відображення у меті та завданнях освітніх компонентів, їх структурі, змістовому 
наповненні, переліку тем, рекомендованої літератури тощо.
Щорічно оновлюється тематика кваліфікаційних робіт, програми практик тощо.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО

Навчання, викладання та наукові дослідження кафедри позашкільної освіти за ОП «Позашкільна освіта» тісно 
пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності НПУ імені М.П.Драгоманова. 
Кафедра позашкільної освіти плідно співпрацює з іноземними закладами вищої і позашкільної освіти Республіка 
Білорусь, Республіка Болгарія, Республіка Казахстан, Республіка Польща, Словацька Республіка, Чеська Республіка 
та ін. Серед яких: Національний Палац дітей (Болгарія), Комплекс «Дитячий садок – школа – гімназія № 47» (з 
вивченням української мови і літератури) м. Нур-Султан (Казахстан), Краківський університет у Кракові (Польща), 
Центр Молоді імені Г. Джордана (Польща), Прешовський університет (Словаччина), Будинок дітей та молоді у м. 
Прага (Чехія) та ін. Основними напрямами інтернаціоналізації за ОП «Позашкільна освіта» є вивчення та 
використання міжнародного досвіду; участь та проведення міжнародних наукових заходів; постійне 
консультування; організація спільних міжнародних проектів; стажування; освітньо-культурні поїздки; публікації 
наукових статей у виданнях університетів, а також обмін науковими збірниками, монографіями тощо. Проф. О. В. 
Биковська стала першою українською вченою, яка здобула ступінь доктора хабілітованого у галузі педагогіки 
Республіки Польща і викладає у Краківському університеті у Кракові. Також прикладом за ОП слугує спільний 
творчий проект «Творчі канікули» Національного палацу дітей м. Софія, постійні спільні міжнародні наукові 
заходи, відкриті лекції і зустрічі іноземних професорів, закордоні стажування тощо.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП дозволяють 
перевірити досягнення програмних результатів навчання?

Перевірка досягнень програмних результатів навчання за ОП «Позашкільна освіта» здійснюється згідно 
«Положення про організацію освітнього процесу у НПУ імені М. П. Драгоманова», «Порядок організації і 
проведення контролю та оцінювання знань студентів Національного педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова» і «є важливим засобом координації та удосконалення процесу підготовки фахівців на різних його 
етапах». 
Поточний контроль за ОП «Позашкільна освіта» проводиться з метою визначення рівня навчальних досягнень 
студентів на різних етапах опанування навчальної дисципліни, забезпечення зворотного зв’язку між викладачем і 
студентом у процесі навчання, управління навчальною мотивацією студентів та здійснення коригуючих дій щодо 
подальшої організації навчального процесу задля забезпечення досягнення поставлених цілей.
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Підсумковий контроль за ОП «Позашкільна освіта» проводиться з метою оцінювання результатів навчальних 
досягнень студента на певному освітньому рівні або на окремих його завершених етапах.
Досягнення програмних результатів навчання за ОП «Позашкільна освіта» перевіряється на основі різних форм 
контрольних заходів серед яких: усне та письмове опитування; реферати, презентації, проєкти, есе; якість виконання 
практичних, семінарських, лабораторних, контрольних, курсових та магістерських робіт; заліки та екзамени тощо.
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти за ОП «Позашкільна освіта» здійснюється за шкалою 
ECTS.
Форми контрольних заходів для перевірки програмних результатів навчання у межах певної дисципліни ОП 
«Позашкільна освіта» відображено у документації, подано на інформаційних джерелах і доводяться студентам на 
початку семестру.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

Чіткість і зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти в межах навчальних дисциплін ОП «Позашкільна освіта» здійснюється згідно «Положення про організацію 
освітнього процесу у НПУ імені М. П. Драгоманова» та документу «Порядок організації і проведення контролю та 
оцінювання знань студентів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова». 
Поточний контроль за ОП «Позашкільна освіта» проводиться викладачем, як правило, під час семінарських, 
практичних/лабораторних занять, індивідуальної роботи, а також згідно результатів виконання студентами завдань 
самостійної роботи.
Підсумковий контроль за ОП «Позашкільна освіта» включає підсумковий семестровий контроль (підсумкове 
оцінювання навчальних досягнень студента за семестр у формі заліку або екзамену) та державну атестацію 
здобувачів вищої освіти (у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи).
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в університеті за ОП «Позашкільна освіта» здійснюється 
за 100-бальною шкалою, яка відповідно переводиться в національну шкалу («відмінно», «добре», «задовільно», 
«незадовільно») та шкалу ЄКТС (А, B, C, D, E, FХ, F).
Чіткість і зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 
освіти за ОП «Позашкільна освіта» відображено у документації, подано у відкритих інформаційних джерелах і 
доводиться студентам на початку семестру.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація про форми і критерії оцінювання здобувачів вищої освіти університету, у тому числі за ОП 
«Позашкільна освіта», відображені в «ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу у НПУ імені М. П. 
Драгоманова», «Порядок організації і проведення контролю та оцінювання знань студентів Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова», «ПОЛОЖЕННЯ про порядок ліквідації академічної 
заборгованості студентами Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова», «Положення про 
екзаменаційну комісію Національного педагогічного університету імені М.П. Драгомановадоступні здобувачам 
вищої освіти ОП «Позашкільна освіта» на інформаційних джерелах НПУ імені М.П.Драгоманова 
(https://npu.edu.ua), кафедри позашкільної освіти (https://kpo.ipf.npu.edu.ua) 
На першій парі кожної навчальної дисципліни ОП «Позашкільна освіта» викладач доводить до відома здобувачів 
вищої освіти всю необхідну інформацію щодо форм контрольних заходів, критеріїв оцінювання. 
Інформування щодо зрозумілості та чіткості критеріїв оцінювання начальних досягнень здобувачів вищої освіти ОП 
«Позашкільна освіта» проводиться зі студентами шляхом бесід, а також відображено у документації і подано на 
інформаційних джерелах

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти 
(за наявності)?

Стандарт вищої освіти України другого (магістерського) рівня галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 
Освітні, педагогічні науки відсутній.
Водночас ОП «Позашкільна освіта» відповідає проекту стандарту вищої освіти України зі спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки для другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
Формою атестації здобувачів вищої освіти ОП «Позашкільна освіта» є захист кваліфікаційної роботи, що відповідає 
вимогам Проекту стандарту.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедуру проведення контрольних заходів ОП «Позашкільна освіта» регулює «Положення про організацію 
освітнього процесу у НПУ імені М. П. Драгоманова», «Порядок організації і проведення контролю та оцінювання 
знань студентів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова», «Положення про кредитно-
модульну систему організації навчального процесу». 
Порядок проведення підсумкової атестації регламентується Положенням про екзаменаційну комісію НПУ імені 
М.П.Драгоманова https://npu.edu.ua/images/file/nmc/Norm_dok_NPU/polog_EK_16.PDF
Процедура проведення контрольних заходів є чіткою, зрозумілою, доступною для всіх учасників освітнього процесу.
Дані документи доступні всім учасникам освітнього процесу на офіційному сайті (https://npu.edu.ua/nmc?
view=article&id=3142: normatyvni-dokumenty-npu-imeni-m-p-drahomanova&catid=314)
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Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних 
процедур на ОП

Процедура проведення контрольних заходів ОП «Позашкільна освіта» забезпечує об’єктивність екзаменаторів і 
включає механізм оскарження результатів контрольних заходів та їх повторного проходження.
Це відображено у наступних документах: «Порядок організації і проведення контролю та оцінювання знань 
студентів Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова», «Положення про організацію 
освітнього процесу у НПУ імені М. П. Драгоманова», «Положення про кредитно-модульну систему організації 
навчального процесу».
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується чіткими критеріями оцінювання та використанням різних форм 
контрольних заходів. 
На ОП «Позашкільна освіта» прикладів застосування відповідних процедур не було.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? 
Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів врегульовує «Положення про організацію освітнього 
процесу у НПУ імені М.П.Драгоманова» (https://cutt.ly/wgeWQZK), «Положення про порядок ліквідації академічної 
заборгованості студентами Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова» 
(https://cutt.ly/Xgen3aQ)
Згідно даного Положення, «студент, який має 1-2 академзаборгованості може ліквідувати їх до початку або 
протягом перших двох тижнів наступного навчального семестру у визначені деканом факультету терміни».
При цьому «перескладання підсумкової семестрової атестації (заліків, екзаменів) допускається не більше двох разів 
з кожної дисципліни: перший раз викладачу, другий – комісії, яка створюється за розпорядженням декана 
факультету у складі: завідувача кафедри, викладача, який проводив заняття з даної дисципліни та викладача 
дисципліни, який не проводив заняття в цій групі.
Студент, який не пересклав підсумкової семестрової атестації (заліків, екзаменів) відраховується з Університету за 
академічну неуспішність або має право на повторне вивчення дисципліни».
На ОП «Позашкільна освіта» такі правила не засотсовувалися.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів в НПУ імені М.П.Драгоманова 
врегульовують «Положення про організацію освітнього процесу у НПУ імені М. П. Драгоманова», «Положення про 
порядок ліквідації академічної заборгованості студентами Національного педагогічного університету імені М. П. 
Драгоманова», «ПОЛОЖЕННЯ про кредитно-модульну систему організації навчального процесу». 
Так, «У разі, якщо студент не погоджується з оцінкою, яку отримав під час семестрової підсумкової атестації, він має 
право в день оголошення результатів підсумкового оцінювання звернутися до деканату факультету з відповідною 
апеляційною заявою. 
Апеляція має бути розглянута на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання. 
Результати апеляції оголошуються студентові відразу після закінчення розгляду його роботи (обговорення 
відповідей)».
На ОП «Позашкільна освіта» дані правила не застосувалися.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти і процедура академічної доброчесності НПУ імені М.П.Драгоманова розроблені згідно Закону 
України «Про вищу освіту» і представлено у Положенні про академічну доброчесність НПУ імені М.П.Драгоманова 
(https://npu.edu.ua/nauka/antyplahiat/polozhennia-pro-vchenu-radu-2) 
П. 1 Положення визначає, що воно розроблене «з метою забезпечення реалізації принципів академічної 
доброчесності в НПУ імені М.П.Драгоманова, що включає, зокрема, запобігання академічного плагіату та його 
виявлення в наукових, навчально-методичних, навчальних працях науково-педагогічних, наукових та педагогічних 
працівників, здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів та студентів; підвищення рівня культури щодо 
етичного використання результатів дослідження; навичок коректної роботи з джерелами інформації, дотримання 
вимог наукової етики, активізація самостійної та індивідуальної роботи при створенні авторського твору та 
відповідальності за порушення загальноприйнятих правил цитування». 
Положення спрямоване на дотримання високих професійних стандартів у всіх сферах діяльності НПУ імені 
М.П.Драгоманова.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?

НПУ імені М.П. Драгоманова укладено Договір про співпрацю з ТОВ «Антиплагіат» з метою доступу до сервісу 
Unicheck і перевірки академічних текстів на плагіат (https://unicheck.com)
Згідно п.4 Положення, «перевірці на наявність/відсутність академічного плагіату в обов’язковому порядку 
підлягають наступні види академічних текстів: бакалаврські та магістерські роботи, дисертації, рукописи 
монографій, підручники, посібники, матеріали конференцій, наукових статей тощо». 
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Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

НПУ імені М.П.Драгоманова популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти шляхом 
ознайомлення з відповідними документами, зокрема «Положення про академічну доброчесність НПУ імені 
М.П.Драгоманова (https://npu.edu.ua/nauka/antyplahiat/polozhennia-pro-vchenu-radu-2) 
Окремо акцентується увага на академічній доброчесності під час викладання освітніх компонентів ОП 
«Позашкільна освіта», організації і проведенні наукових заходів тощо.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних 
ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

НПУ імені М.П.Драгоманова згідно Положення про академічну доброчесність НПУ імені М.П.Драгоманова 
(https://npu.edu.ua/nauka/antyplahiat/polozhennia-pro-vchenu-radu-2) запроваджено відповідальність за порушення 
академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу – педагогічними, науково-педагогічними, 
науковими працівниками, здобувачами вищої освіти.
Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається Вченою Радою НПУ 
імені М.П.Драгоманова.
Ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП «Позашкільна освіта» не було зафіксовано.

6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?

Порядок добору науково-педагогічний працівників у НПУ імені М.П. Драгоманова проходить відповідно до Закону 
України “Про вищу освіту”, Статуту НПУ імені М.П. Драгоманова, Положення про порядок обрання за конкурсом та 
прийняття на роботу науково-педагогічних працівників 
(https://npu.edu.ua/images/file/conf/2014/Proekt_pologenna_pechatka.pdf, 
https://npu.edu.ua/images/file/conf/fajly/Dodatky_do_pologennia.pdf). 
Професійний рівень викладачів ОП «Позашкільна освіта» забезпечується зокрема їхнім досвідом, пов’язаним 
безпосередньо з діяльністю в системі позашкільної і вищої освіти, створенням нормативної бази, публікаціями 
наукових досліджень у виданнях, що індексуються у міжнародних наукометричних базах, участю у роботі спецрад, 
викладанням у закордонних університетах та ін. Завідувач кафедри позашкільної освіти проф. Биковська О.В., 
д.п.н., засновник наукової школи теорії та методики позашкільної освіти, організації вільного часу дітей у сучасних 
умовах суспільних трансформацій, член спецрад, засновник і президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти, 
науковий керівник грантів Президента України з позашкільної освіти, автор численних публікацій. Проф. Кушерець 
В.І., чл.-кор НАПН України, член спецрад, голова правління Товариства «Знання» України, має численні публікації 
з філософії освіти. Доц. Лісовий О.В. є директором НЦ МАН України», заступник головного редактора збірника 
наукових праць «Наукові записки Малої академії наук України», організатором Всеукраїнських конкурсів, 
просвітницько-освітніх проектів тощо.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу

Залучення роботодавців та інших стейкхолдерів до організації та реалізації освітнього процесу за ОП «Позашкільна 
освіта» є важливою складовою якості підготовки фахівців. Кафедрою позашкільної освіти укладено договори про 
практику та творчу співпрацю з такими українськими та закордонними організаціями: Національний центр «Мала 
академія наук України», Центр науково-технічної творчості молоді «Сфера», Центр позашкільної роботи 
Святошинського району м. Києва, Краківський університет у Кракові, Прешовський університет, Міжнародна 
асоціація позашкільної освіти, АРТ Академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, Хмельницький Палац 
творчості дітей та юнацтва, КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», школа І-ІІІ ступеня № 70 
Шевченківського району м. Києва та ін.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять на 
ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців

Досвід професіоналів-практиків, які залучаються до аудиторних занять на ОП «Позашкільна освіта» є важливим 
для якісної освіти. Серед таких представників: доц. Лісовий Оксен Васильович, кандидат філософських наук, 
директор Національного центру «Мала академія наук України» («Тренінгові технології в позашкільній освіті», 
«Діловодство у закладах позашкільної освіти», «Практикум з дослідницько-експериментального напряму ПО»), 
доц. Красняков Євген Васильович, кандидат наук з державного управління, головний консультант секретаріату 
Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій («Нормативно-правове забезпечення ПО»), 
доц. Савенко Олександр Олександрович, кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник Інституту 
підготовки кадрів державної служби зайнятості України («Менеджмент управління персоналом ПО»), доц. Єгорова 
Олександра Іванівна, кандидат педагогічних наук, методист Українського інститут розвитку освіти («Організація 
позашкільної освіти у ЗПО», «Освітня діяльність закладу позашкільної освіти», «Психологія позашкільної освіти»), 
Ковганич Галина Григорівна, методист ЦПР Святошинського району м. Києва і Тихопій Олександр Якович, 
директор ЦНТТМ «Сфера» («Науково-педагогічна практика», «Науково-дослідницька практика», «Переддипломна 
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практика»).

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння

Нормативні документи НПУ імені М.П. Драгоманова регулюють питання професійного розвитку викладачів ОП 
«Позашкільна освіта», зокрема, Статут Університету (https://npu.edu.ua/universytet/prozoryi-universytet#statut), 
Колективний договір НПУ імені М.П. Драгоманова 
(https://npu.edu.ua/images/docs/Prozoriy_universitet/Kolekt_DOGOVIR/kol_dog_2018-2020_06_03_18.pdf ), 
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників НПУ імені 
М. П. Драгоманова. 
Підвищення кваліфікації викладачів забезпечується не рідше одного разу на п’ять років. За сприяння університету 
викладачі беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних проектах, стажуванні й підвищенні кваліфікації, 
наукових та просвітницьких заходах: грант Президента України «Розроблення сучасної концепції позашкільної 
освіти в умовах децентралізації», Міжнародні проекти «E-Learning in After-School Education», «Світ Позашкілля», 
Всеукраїнський проект «Дистанційне навчання у позашкільній освіті»; Українсько-литовський проект «Розвиток 
громадянської активності і міжкультурного спілкування молодих педагогів України і Литви через діалог і 
співпрацю»; проект «Позашкільна освіта України та Польщі: розвиток співпраці»; проект «Громадянська освіта: 
пошук нових підходів до успішного впровадження Національної програми громадянської освіти в Україні», 
програма професійного зростання за підтримки USAID, World Learning, CEUME, Education Impact та ін. 

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності

Відповідно до Статуту Університету (https://npu.edu.ua/universytet/prozoryi-universytet#statut), Колективного 
договору НПУ імені М.П. Драгоманова 
(https://npu.edu.ua/images/docs/Prozoriy_universitet/Kolekt_DOGOVIR/kol_dog_2018-2020_06_03_18.pdf) 
розроблена система заохочення науково-педагогічних працівників та стимулювання розвитку викладацької 
майстерності. Преміювання працівників здійснюється за наступні здобутки: за підсумками наукової, навчальної, 
навчально-методичної діяльності за місяць, квартал, півріччя, рік; за результатами проведення заходів, 
спрямованих на підтримку і розвиток іміджу та ділової репутації Університету (конференції, симпозіуми, конкурси, 
олімпіади, виставки тощо); за підсумками роботи структурних підрозділів, що надають платні послуги; з нагоди 
державних та професійних свят: «День науки», «День працівника освіти», «День Університету» тощо. 
Сумлінне ставлення до роботи, зразкове виконання трудових обов'язків і вагомі трудові досягнення працівники 
університету відзначаються грамотами та подяками.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП забезпечують 
досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?

Фінансові та матеріально-технічні ресурси НПУ імені М.П.Драгоманова, а також навчально-методичне забезпечення 
ОП надають можливість досягнення визначених ОП «Позашкільна освіта» цілей та програмних результатів 
навчання. Бібліотечний фонд навчальної, наукової та художньої літератури (http://lib.npu.edu.ua) функціонує і 
оновлюється навчальними посібниками, науковою літературою, періодичними виданнями з метою інформаційної 
підтримки реалізації ОП «Позашкільна освіта». Наукова бібліотека оснащена комп’ютерною технікою та 
програмним забезпеченням на достатньому рівні. Репозитарій університету забезпечує викладачів кафедри 
позашкільної освіти науковими інформаційними ресурсами для розробки навчально-методичних матеріалів, 
зокрема робочих програм, навчальних посібників, підручників, монографій тощо. 
До послуг студентів університету сучасні аудиторії, бібліотека, мультимедійний центр електронного навчання, 
електронна бібліотека, сучасний спорткомплекс, Центр культури та мистецтв, комп’ютерні класи, спортивно-
оздоровчі бази. 
В університеті впроваджена інформаційна система віртуального навчального середовища «Електронний деканат», 
«Електронний розклад», «Електронний журнал» та інші програмні модулі.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби 
та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і врахування 
цих потреб та інтересів?

Освітнє середовище НПУ імені М.П.Драгоманова задовольняє інтереси та потреби студентів за ОП «Позашкільна 
освіта» завдяки збалансованості інформаційних, педагогічних і психологічних факторів. Доступ викладачів і 
здобувачів вищої освіти НПУ імені М.П.Драгоманова до інфраструктури та інформаційних ресурсів університету, 
необхідних для навчання та практичної підготовки забезпечено на безоплатній основі, що закріплено умовами 
Колективного договору (https://npu.edu.ua/images/docs/Prozoriy_universitet/Kolekt_DOGOVIR/kol_dog_2018-
2020_06_03_18.pdf ). Репозитарій університету містить у відкритому доступі (http://enpuir.npu.edu.ua) наукові 
публікації викладачів та співробітників НПУ імені М.П.Драгоманова, матеріали доповідей та конференцій, 
навчально-методичну літературу, статті з наукової періодики. Для виявлення і врахування потреб та інтересів 
здобувачів освіти щорічно проводиться опитування з питань задоволеності студентів якістю освітнього процесу.
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Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я 
здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?

Освітній процес у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова реалізується з врахуванням 
принципів свободи слова, поширення знань та інформації, думки і творчості, вільного оприлюднення і 
використання результатів наукових досліджень на основі законодавства про авторське і суміжні права. Безпечність 
освітнього середовища в НПУ імені М.П. Драгоманова підкріплюється відповідними нормативними документами 
університету. Систематично проводиться інструктаж студентів з охорони праці, протипожежної безпеки. Університет 
співпрацює зі студентським самоврядуванням з питань удосконалення освітньо-виховного процесу, безпечного для 
життя і здоров’я (https://npu.edu.ua/studentskyi-parlament )

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?

Організаційна та інформаційна підтримка здобувачів вищої освіти надається НМЦ університету 
(https://npu.edu.ua/nmc ) та заступником декана з навчально-методичної роботи факультету. Консультативна 
підтримка здобувачів ОП «Позашкільна освіта» здійснюється за умов постійної співпраці викладачів дисциплін, 
керівників дипломних робіт, керівників практик.
В університеті діє Кабінет безкоштовного психологічного консультування для студентів 
(https://ffs.npu.edu.ua/kafedry/psykholohii#kabinet-psykholohichnoho-konsultuvannia-2), Центр психологічної 
підтримки (на час карантину https://npu.edu.ua/novyny/oholoshennia/zahalnounivesytetski/tsentr-psykholohichnoi-
pidtrymky), Юридична клініка «Центр правничої допомоги НПУ імені М. П. Драгоманова» (безкоштовно для 
студентів та інших категорій громадян https://fpsp.npu.edu.ua/struktura/yurydychna-klinika-tsentr-pravnychoi-
dopomohy-npu-imeni-m-p-drahomanova). 
Консультативні питання з працевлаштування забезпечує Відділ працевлаштування та стажування студентів 
(https://npu.edu.ua/ua/nmc#stazhuvannia-studentiv). Соціальна підтримка здобувачів забезпечується можливістю 
навчання за кошти державного бюджету, призначенням академічних стипендій (ПОЛОЖЕННЯ про стипендіальне 
забезпечення, виплати матеріальної допомоги та заохочень студентам, аспірантам і докторантам). Забезпечення і 
захист прав та інтересів студентів, розвиток їх наукового і творчого потенціалу, забезпечення необхідних умов щодо 
проживання та відпочинку здійснює студентська рада університету. Студентам, які потребують поселення в 
гуртожиток, надаються місця в гуртожитках університету. Згідно з проведеним анкетування, студенти задоволені 
організацією освітнього процесу та середовища і вважають комунікацію з викладачами ефективною.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)

Реалізація основних положень державної політики у галузі освіти, принципів освітньої діяльності для осіб, які 
потребують додаткової постійної/тимчасової підтримки з метою забезпечення їх прав на освіту НПУ імені М.П. 
Драгоманова організує навчання таких осіб, базуючись на застосуванні особисто-орієнтованих методів навчання з 
урахуванням індивідуальних особливостей. Університет працює над створенням умов щодо реалізації права для осіб 
з особливими освітніми потребами. На даний час здобувачів ОП «Позашкільна освіта», що потребують особливих 
освітніх потреб немає. За наявності такої категорії студентів навчання буде організовано на першому поверсі, а 
також забезпечено волонтерський супровід. Для реалізації прав на здобуття освіти осіб з особливими освітніми 
потребами, які не можуть з поважних причин особисто відвідувати заняття, може надаватись індивідуальний графік 
навчання, відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про організацію індивідуального навчання студентів 
(https://npu.edu.ua/images/file/nmc/Norm_dok_NPU/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B
D%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0
%B0%D1%86%D1%96%D1%8E_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%
BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1
%8F_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%9D%D0%9F%D0%A3.PDF 
)

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким чином 
забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників освітнього процесу? 
Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?

Реалізація ОП «Позашкільна освіта» здійснюється з дотриманням чіткої політики та процедур вирішення 
конфліктних ситуацій. В університеті створено спеціальний структурний підрозділ, який надає безоплатну правову 
допомогу з цивільного, сімейного, житлового, трудового та освітнього права співробітникам, студентам, аспірантам 
університету та громадянам, які потребують допомоги у вирішенні правових питань 
(https://fpsp.npu.edu.ua/struktura/yurydychna-klinika-tsentr-pravnychoi-dopomohy-npu-imeni-m-p-drahomanova ). 
Антидискримінаційної політика університету не допускає стереотипи і дискримінацію за захищеними Конституцією 
України, чинним законодавством ознаками. Серед них: стать, вік, інвалідність, етнічне походження, релігійні 
переконання, місце проживання, майновий і сімейний стан тощо. Освітній процес в Національному педагогічному 
університеті імені М. П. Драгоманова здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості. Ключові 
положення антидискримінаційної політики університету зафіксовано в таких нормативних документах 
університету, як: Положення про організацію освітнього процесу у НПУ імені М. П. Драгоманова, Антикорупційна 
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програма Університету, Колективний договір, Положення про академічну доброчесність, Правила внутрішнього 
розпорядку, Статут університету, Педагогічна Конституція Європи. Також ці питання застережено у тексті контракту 
кожного викладача, укладеного з університетом як працедавцем та в посадових інструкціях викладачів, 
співробітників й адміністрації. 
Практичне розв’язання питань психологічної профілактики здійснюється на основі системних рішень. 
Практики врегулювання конфліктних ситуацій під час реалізації ОП «Позашкільна освіта» не було.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет

В Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова процедури розроблення, затвердження, 
моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються Положенням про освітні програми та навчальні плани 
НПУ імені М. П. Драгоманова, затвердженим Вченою радою НПУ імені М. П. Драгоманова від 25.06.2020 р., 
протокол № 11. Даний документ оприлюднено у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті університету 
(https://npu.edu.ua/images/NMC/Nakazi/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D
1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%
D1%8E.pdf)

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до 
ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Відповідно до Положення про освітні програми та навчальні плани НПУ імені М. П. Драгоманова, затвердженого 
Вченою радою НПУ імені М. П. Драгоманова від 25.06.2020 р., протокол № 11, розділу 9 встановлено, що: «Перегляд 
та повне оновлення освітніх програм здійснюється по завершенні терміну підготовки за цією програмою. Водночас з 
метою удосконалення програми проєктна група може вносити необхідні зміни чи доповнення до освітньої програми 
щорічно протягом цього терміну. Освітня програма може оновлюватися частково щодо всіх компонентів, крім місії 
(цілей), програмних компетентностей і програмних результатів навчання, визначених стандартами вищої освіти». 
Відзначено, що: «Оновлення відображаються у відповідних структурних елементах ОП (навчальному плані, 
матрицях, робочих програмах навчальних дисциплін, програмах практик і т.п.). Якщо зібрана інформація показує 
розбіжність між передбаченим навантаженням і часом, який фактично необхідний більшості здобувачів вищої 
освіти для досягнення визначених результатів навчання, необхідно переглянути навчальне навантаження, кредити, 
результати навчання або заходи та методи навчання й викладання. Це може також потребувати перепроєктування 
освітньої програми та її освітніх компонентів». 
Вказано: «Оновлення освітньої програми може також мати на меті зміни в її змісті та умовах реалізації і стосуватися 
мети (місії) програмних навчальних результатів ОП. Сюди також може відноситися зміна виду освітньої програми. 
Особливим випадком оновлення ОП є включення до її змісту нових дисциплін, що забезпечують набуття 
здобувачами освіти додаткової кваліфікації. Оновлення ОП може проводитися: за ініціативою керівництва 
Університету/факультету, у разі незадовільних висновків про її якість у результаті самоаналізу або аналізу динаміки 
набору здобувачів вищої освіти; за ініціативою гаранта освітньої програми та/або Вченої ради при відсутності 
набору вступників на ОП; за наявності висновків про недостатньо високу якість ОП за результатами різних 
процедур оцінки якості ОП; за ініціативою проєктної групи з метою врахування змін, що відбулися в науковому 
професійному полі, у яких реалізується ОП, а також змін ринку освітніх послуг або ринку праці. До роботи з 
оновлення освітніх програм рекомендується залучати представників потенційних роботодавців, зовнішніх експертів 
(як з професійної спільноти Університету, так і незалежних установ, організацій)».
ОП «Позашкільна освіта» освітнього рівня магістра вперше проходить акредитацію.
Перед початком 2020/2021 навчального року кафедрою позашкільної освіти за результатами перегляду ОП 
«Позашкільна освіта» з метою удосконалення програми внесено часткове оновлення. Основна увага викладачів 
кафедри була спрямована на застосування технологій дистанційного навчання, створення силабусів кожної 
дисципліни тощо.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція береться 
до уваги під час перегляду ОП

Основним засобом залучення здобувачів вищої освіти до процесу періодичного перегляду ОП «Позашкільна освіта» 
та забезпечення її якості є оприлюднення програми на відкритих інформаційних ресурсах.
Кафедрою позашкільної освіти і Центром оцінювання якості освіти Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова проводиться анкетування здобувачів вищої освіти щодо показників оцінювання процесів 
викладання та вивчення дисциплін ОП «Позашкільна освіта».
Також проведено SWOT-аналіз ОП «Позашкільна освіта» та Google-анкетування студентів. Крім того, здобувачі 
вищої освіти через свої електронні кабінети беруть безпосередню участь у формуванні вибіркової частини своїх 
індивідуальних планів навчання. В університеті діє окреме ПОЛОЖЕННЯ про Індивідуальний навчальний план 
студента, схвалене на засіданні Вченої ради університету від 04.09.2014 р., протокол № 01. У цьому документі 
виписано механізм реалізації права студента на вільний вибір навчальних дисциплін 
(https://npu.edu.ua/images/NMC/Nakazi/%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97_08.pdf)
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Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП

Участь студентів, зокрема магістрантів, в організації та управлінні освітнім процесом підвищує рівень їх 
відповідальності за якість здобутої освіти та сприяє формуванню студентства як соціального партнера в формуванні і 
реалізації ОП «Позашкільна освіта». Сформована ефективна система взаємодії між студентами-викладачами, 
органами студентського самоврядування та різними структурами. Проводиться щорічний моніторинг якісного рівня 
форм і змісту навчальних занять з метою коригування освітнього процесу. Представники студентського 
самоврядування регулярно беруть участь у засіданнях кафедри позашкільної освіти та Вченої ради факультету. 
Внутрішня оцінка ефективності реалізації ОП «Позашкільна освіта» здійснюється шляхом обговорення результатів 
поточної та підсумкової атестації на рівні кафедри, вченої ради факультету. Окремим засобом збору інформації є 
різноманітні Google-анкетування студентів. Зазначена форма дозволяє здобувачам вищої освіти детальніше 
висвітлити власні ідеї та побажанням щодо удосконалення освітнього процесу. Це сприяє оперативному й 
актуальному доопрацюванню ОП «Позашкільна освіта» з урахуванням отриманих пропозицій та зауважень. У 
результаті, кафедра здобуває інформацію щодо рівня забезпечення ОП «Позашкільна освіта» необхідними 
ресурсами.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через 
свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її 
якості

Потенційними роботодавцями випускників ОП «Позашкільна освіта» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні 
науки» освітнього рівня магістра є заклади позашкільної освіти. Створено Міжнародну асоціацію позашкільної 
освіти до складу якої входять понад 1000 членів - представників закладів позашкільної освіти України та іноземних 
держав - Польщі, Болгарії, Литви, Казахстану. 
Обмін досвідом з метою удосконалення освітнього процесу та підвищення якості підготовки фахівців є одним з 
найважливіших завдань асоціації.
Професорсько-викладацький склад ОП «Позашкільна освіта» є членами Міжнародної асоціації позашкільної освіти 
як професійного громадського об’єднання і має можливість безпосереднього обговорення і періодичного перегляду 
ОП та інших процедур забезпечення її якості.

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП

В НПУ імені М.П.Драгоманова організація роботи щодо сприяння працевлаштуванню студентів та випускників 
університету здійснюється відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про працевлаштування випускників НПУ імені М.П. 
Драгоманова, затвердженого Вченою радою НПУ імені М.П.Драгоманова 08.12.2015 року.
Кафедра позашкільної освіти сприяє працевлаштуванню випускників засобами співпраці із закладами позашкільної 
освіти України, де студенти проходять практику та працюють керівниками гуртків.

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система забезпечення 
якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?

ОП «Позашкільна освіта» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» освітнього рівня магістра вперше 
проходить акредитацію. Реалізацію ОП «Позашкільна освіта» розпочато з 01.09.2019 року. 
У ході підготовки до початку здійснення освітній діяльності з реалізації ОП «Позашкільна освіта» перед початком 
навчального року викладачі кафедри позашкільної освіти працювали над удосконаленням програм практик, 
створенням силабусів кожної дисципліни, удосконаленням дидактики та методики викладання, використання 
дистанційних технологій навчання тощо. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги 
під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації та 
акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

ОП «Позашкільна освіта» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» освітнього рівня магістра вперше 
проходить акредитацію.
Водночас враховано рекомендації Державної службі якості освіти Україні, Міжнародної асоціації позашкільної 
освіти та інших структур щодо зовнішнього забезпечення якості освіти. Зокрема, у частині змістового наповнення 
таких освітніх компонентів ОП «Позашкільна освіта», як: «Якість позашкільної освіти», «Моніторинг та аналітика 
позашкільної освіти», «Стратегія позашкільної освіти» та ін.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП?

Відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у НПУ імені М. П. Драгоманова представники 
академічної спільноти є учасниками освітнього процесу в Університеті, у тому числі за ОП «Позашкільна освіта». 
Встановлено «право на участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, участь у 
діяльності органів громадського самоврядування Університету, вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених 
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відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, участь у формуванні індивідуального 
навчального плану».
У документі "Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти в НПУ імені М.П. Драгоманова" 
визначена система принципів та заходів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Національному 
педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова
https://monitoring.npu.edu.ua/images/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%
8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8E_%D1
%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%
B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2%D0%
B8%D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D1
%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D0%B5%D
0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%83%D0%BD%D
1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%
BD%D1%96_%D0%9C.%D0%9F._%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D
0%B2%D0%B0.pdf

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти

Здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти покладено на Центр моніторингу якості 
освіти, який є структурним підрозділом Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Згідно 
«Положення про Центр моніторингу якості освіти», головним завданням Центру є організація проведення 
цілеспрямованого моніторингу і сприяння на його основі підвищенню рівня організації освітнього процесу, якості 
підготовки фахівців в галузі освіти та здобуття якісної вищої освіти за рахунок розроблення відповідних технологій. 
Розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур 
внутрішнього забезпечення якості освіти також окреслено у Положенні про внутрішню систему забезпечення якості 
вищої освіти в НПУ імені М.П. Драгоманова 
(https://zmyo.npu.edu.ua/images/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_
%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8E_%D1%81
%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%
D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%B2%D0%B8%
D1%89%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.pdf) 

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? Яким 
чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу НПУ імені М. П. Драгоманова визначено згідно Законів 
України "Про освіту",  "Про вищу освіту" і закріплено у Статуті НПУ імені М.П.Драгоманова 
(https://npu.edu.ua/images/file/conf/2014/003456.pdf) та інших нормативно-правових документах університету. 
Серед них Положення про організацію освітнього процесу у НПУ імені М. П. Драгоманова 
(https://npu.edu.ua/images/NMC/Polozhenia/%D0%9E%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%9F_%D0%BF%D1%80%D
0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8.pdf
Документи університету оприлюднено на офіційному сайті НПУ імені М.П.Драгоманова 
(https://npu.edu.ua/ua/nmc?view=article&id=3143:nakazy-rozporiadzhennialysty-npu-imeni-m-p-
drahomanova&catid=314,  https://npu.edu.ua), а також на сайті кафедри позашкільної освіти: 
https://kpo.ipf.npu.edu.ua

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному веб-
сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін 
(стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки

Веб-сторінки:
- сайт інженерно-педагогічного факультету: http://www.ipf.npu.edu.ua
- сайт кафедри позашкільної освіти: https://kpo.ipf.npu.edu.ua
- електрона пошта кафедри позашкільної освіти: pouo@i.ua

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)

Веб-сторінки:
- сайт інженерно-педагогічного факультету: http://www.ipf.npu.edu.ua
- сайт кафедри позашкільної освіти: https://kpo.ipf.npu.edu.ua
- сайт «Позашкільна освіта» http://www.pou.org.ua
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11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

Сильні сторони ОП «Позашкільна освіта»:
- Залучення до організації освітнього процесу високопрофесійного професорсько-викладацького складу, який 
включає засновників наукової школи з позашкільної освіти, роботодавців та інших стейкхолдерів
- Міцні та дієві зв’язки із закладами позашкільної освіти в Україні
- Сприятливі умови для формування молодих науково-педагогічних кадрів
- Практикорієнтованість, студентоцентризм та особистісно-орієнтований підхід
- Публічність і відкритість ОП «Позашкільна освіта», врахування інтересів та пропозицій стейкхолдерів
- Плідна міжнародна співпраця професорсько-викладацького складу ОП «Позашкільна освіта»
Слабкі сторони ОП:
- Відсутність затвердженого стандарту вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки другого 
(магістерського) рівня

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує 
здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективи ОП: 
Освітня програма «Позашкільна освіта» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» створена кафедрою 
позашкільної освіти і немає аналогів в Україні. У даний час ОП «Позашкільна освіта» проходить етап становлення і 
розвитку, але вже зараз є перспективною та користується попитом серед здобувачів освіти, про що свідчать кількісні 
показники вступної кампанії 2020 р.
Детальну інформацію щодо перспектив розвитку ОП «Позашкільна освіта» та кафедри позашкільної освіти можна 
отримати на сайті кафедри: https://kpo.ipf.npu.edu.ua

 

 
          
  

Запевнення

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка 
стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них 
матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

 

Додатки:

Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 

***

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від 
імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

 

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

 

Інформація про КЕП

ПІБ: 

Дата: 
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-
методичні матеріали

Якщо освітній компонент 
потребує спеціального 

матеріально-технічного 
та/або інформаційного 
забезпечення, наведіть 
відомості щодо нього*

Назва файла Хеш файла

Магістерська робота підсумкова 
атестація

30_Дипломна 
робота.pdf

Md1jb9eSniZ0CUtA3
ydUK8T8N01pX0GI

xILcVrvPn5E=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Курсова робота 
«Стратегія 
позашкільної освіти»

курсова робота 
(проект)

Курсова_робота_С
тратегія_позашкі

льної_освіти.pdf

OFcm5Ub+gUEVsB7
jb04ZnK+Js4WhUd
mUSMMDGWM4Cn

w=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Переддипломна 
практика

практика 28_ПЕРЕДДИПЛО
МНА_ПРАКТИКА.p

df

l0IdmBZ+Z/KK1Se5c
TKCHzcCvczRK1WT

xVxauuWVyrk=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Науково-педагогічна 
практика

практика 26_НАУКОВО-
ПЕДАГОГIЧНА 
ПРАКТИКА.pdf

PEJmXQZB0T2rsPC
FFnw+VWU8GTYTr
gWg4+tpBCk+kR0=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Науково-дослідницька 
практика

практика 25_НАУКОВО-
ДОСЛIДНИЦЬКА_

ПРАКТИКА.pdf

DeE9oEgj+GY8ZQYe
N+lGKDEOUEHU5D

4oh77hDcRBnfY=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Науковий семінар навчальна 
дисципліна

27_НАУКОВИЙ 
СЕМIНАР_ 

ОЛЕКСЮК_КАЗО.p
df

on2lV7EELU+Q9m4
Uy1vdgYyEjqWejD0
mwyoUUDZ8lUE=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Практикум з еколого-
натуралістичного 
напряму позашкільної 
освіти

навчальна 
дисципліна

24_ПРАКТИКУМ З 
ЕКОЛОГО-

НАТУРАЛIСТИЧНО
ГО НАПРЯМУ 

ПОЗАШКIЛЬНОЇ 
ОСВIТИ.pdf

KMFDvi9ilOKxAGCD
5sh/7Y+LSzUVjTHK

6NFD+idX+BA=

Спецустаткування

Практикум з 
туристсько-
краєзнавчого напряму 
позашкільної освіти

навчальна 
дисципліна

23_ПРАКТИКУМ З 
ТУРИСТСЬКО-

КРАЄЗНАВЧОГО 
НАПРЯМУ 

ПОЗАШКIЛЬНОЇ 
ОСВIТИ_ГАРМАТА.

pdf

5RCiPIY5ApyEP2N8
wf7VzFvxENDpF8wu

ORM1NYdVPDY=

Спецустаткування



Практикум з 
дослідницько-
експериментального 
напряму позашкільної 
освіти

навчальна 
дисципліна

22_ПРАКТИКУМ З 
ДОСЛIДНИЦЬКО-
ЕКСЕРИМЕНТАЛЬ

НОГО 
НАПРЯМУ_ЛIСОВ
ИЙ_ШЕВЧЕНКО.p

df

PkE3giSeSK92UQPf9
+ou5FYuztGd3d5kIc

eRTgnCl2Y=

Спецустаткування

Практикум з науково-
технічного напряму 
позашкільної освіти

навчальна 
дисципліна

21_ПРАКТИКУМ З 
НАУКОВО-

ТЕХНIЧНОГО 
НАПРЯМУ 

ПОЗАШКIЛЬНОЇ 
ОСВIТИ_О.КАЗО 

Л.М.pdf

l8XF3j6WCqRvt3oe
H8lmUC3IWNc1Vg/

K0lmsDxPAAfM=

Спецустаткування

Діловодство у 
закладах 
позашкільної освіти

навчальна 
дисципліна

20_ 
ДIЛОВОДСТВО_ЛI
СОВИЙ_ШЕВЧЕНК

О.pdf

UZNxyJ+0+KjhQZC
d5eg6hv8zTTO2odyo

qERZZVvQC2s=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Менеджмент 
управління 
персоналом 
позашкільної освіти

навчальна 
дисципліна

19_ 
МЕНЕДЖМЕНТ 
УПРАВЛIННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ_Cа
венко.pdf

FYA1uMXB57UGCy
HnUwpxjnAl4BGxkk

Ixpetb55mBcn0=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Практикум з 
художньо-естетичного 
напряму позашкільної 
освіти

навчальна 
дисципліна

18_ПРАКТИКУМ З 
ХУДОЖНЬО-

ЕСТЕТИЧНОГО 
НАПРЯМУ 

ПОЗАШКIЛЬНОЇ 
ОСВIТИ_ОЛЕКСЮ

К_КАЗО_.pdf

w8+2O0ixaPiKAsV6j
8K/od8JVOl0KHzM

R7zwUSze/+E=

Спецустаткування

Стратегія 
позашкільної освіти

навчальна 
дисципліна

17_СТРАТЕГIЯ  
ПОЗАШКIЛЬНОЇ 

ОСВIТИ_ПОПОВА 
Г.Д..pdf

9oiP9GVoMBylaMZB
YroGg9B8kH2ytw6B

dbdnIWyps2g=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Нормативно-правове 
забезпечення 
позашкільної освіти

навчальна 
дисципліна

16_НОРМАТИВНО 
ПРАВОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ_
КРАСНЯКОВ.pdf

C/lYdazFNL8+xg/oD
I+iHGL+M98pAoW4

PxOeEDJ9JfU=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Якість позашкільної 
освіти

навчальна 
дисципліна

7_ЯКIСТЬ 
ПОЗАШКIЛЬНОЇ 

ОСВIТИ.pdf

RRG2Vy3GV29zb8eg
P4n4cDxrjP9bRXjY9

68ugpofu2I=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Методична робота у 
закладах 
позашкільної освіти

навчальна 
дисципліна

14_МЕТОДИЧНА 
РОБОТА У 

ЗАКЛАДАХ 
ПОЗАШКIЛЬНОЇ 
ОСВIТИ_ОРУЖА 

(1).pdf

YEh1ptV4YZe2cMCD
0yJVfXBADTo6N/qj

8/pa5JBAlzc=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Наукові основи 
позашкільної освіти

навчальна 
дисципліна

13_НАУКОВI 
ОСНОВИ 

ПОЗАШКIЛЬНОЇ 

qQDSRfO6UeLwvDh
ZQCHhQIBMHM5ry
69nND49sH6VY/k=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 



ОСВIТИ_ПОПОВА.
pdf

системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Методологія 
наукового 
дослідження

навчальна 
дисципліна

12_МЕТОДОЛОГIЯ 
НАУКОВОГО 

ДОСЛIДЖЕННЯ_О
РУЖА Л В.pdf

3zrl9NJJA4k2kiAzQr
r0jR9j55ywCcmojN1I

Wq40vzI=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Освітня діяльність в 
закладах 
позашкільної освіти

навчальна 
дисципліна

11_ОСВIТНЯ 
ДIЯЛЬНIСТЬ_ЄГОР

ОВА.pdf

pyGu++WEoqo5w4R
QqfSJOXMdBunGqN

AsoufBEyEBX4U=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Виробничі технології навчальна 
дисципліна

10_ВИРОБНИЧI 
ТЕХНОЛОГIЇ_ШЕВ

ЧЕНКО В.В.pdf

Sxd0FBrmGzcb8edV
G7Xqp4icMTYs0qNt

Pebe2FAit8k=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Організація 
позашкільної освіти у 
закладах 
позашкільної освіти

навчальна 
дисципліна

9_ОРГАНIЗАЦIЯ 
ПОЗАШКIЛЬНОЇ 

ОСВIТИ У 
ЗАКЛАДАХ 

ПОЗАШКIЛЬНОЇ 
ОСВIТИ.pdf

zovKInuSf6ZDOypDx
G4+W0J0ExW0ks7jI

Fz6wLoRbg0=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Моніторинг та 
аналітика 
позашкільної освіти

навчальна 
дисципліна

8_МОНIТОРИНГ 
ТА АНАЛIТИКА 

ПОЗАШКIЛЬНОЇ 
ОСВIТИ.pdf

YHAFUGB8WplwobI
EfzmUISYnmKRQlu
POAH96PY687Xo=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Тренінгові технології в 
позашкільній освіті

навчальна 
дисципліна

15_ТРЕНIНГОВI 
ТЕХНОЛОГIЙ В 

ПОЗАШКIЛЬНIЙ 
ОСВIТI_ЛIСОВИЙ_

ШЕВЧЕНКО.pdf

w5htF3vDQQB8XBe
a6AK/GymrQ3RtMc
a+8U4eGRuQQvg=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Теорія і методика 
позашкільної освіти

навчальна 
дисципліна

6_ТЕОРIЯ I 
МЕТОДИКА 

ПОЗАШКIЛЬНОЇ 
ОСВIТИ_БИКОВСЬ

КА.pdf

m/bYJE/WcMSsE9a
h5LBlXkHmwe7+N+

pFgbsCbLwjKNY=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Управління закладом 
позашкільної освіти

навчальна 
дисципліна

5_УПРАВЛIННЯ 
ЗАКЛАДОМ 

ПОЗАШКIЛЬНОЇ 
ОСВIТИ_ОРУЖА.pd

f

BTFQK/kSzf7PNPDc
lppT4NUMEmNaTbt

mq4OqYhsyxUg=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Психологія 
позашкільної освіти

навчальна 
дисципліна

4_ПСИХОЛОГIЯ 
ПОЗАШКIЛЬНОЇ 

fBGSQJmEJTGfvsNF
7iEZbk1/iiTePsgwflw

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 



ОСВIТИ _ 
ЄГОРОВА.pdf

hX1BagbI= комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Педагогіка і 
психологія вищої 
школи

навчальна 
дисципліна

3_ПЕДАГОГIКА  I 
ПСИХОЛОГIЯ 

ВИЩОЇ 
ШКОЛИ_САЮК.pdf

kwdJ85SJeINJSJA3
9LiI9vH2TIM1pg0PD

WsrfLnbn2I=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Освітня політика навчальна 
дисципліна

2_ОСВIТНЯ 
ПОЛIТИКА_ПРОЦ

ЬКА.pdf

oqWxgLj+Jeqh/dTL
9yvILCRAzhwxcRuq

JyXZZ+WcyxY=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

Філософія освіти навчальна 
дисципліна

1_ФIЛОСОФIЯ 
ОСВIТИ_ 

КУШЕРЕЦЬ.pdf

s6TdxzVlEjBCt2FhH
6Z63GEfLatE9Asj9R

Pp70MHOEI=

Мультимедіа-, проєкційна 
апаратура (проєктори, екрани); 
комп'ютери, комп’ютерні 
системи та мережі; програмне 
забезпечення (для підтримки 
дистанційного навчання); 
інформаційно-методичні 
матеріали

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності 
для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; 
для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

виклад
ача

ПІБ Посада Структурний 
підрозділ

Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

142947 Оружа 
Лариса 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001037, 
виданий 
10.11.2011

5 Методологія 
наукового 
дослідження

Посада: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
кандидат 
педагогічних наук.
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Підготовка 
майбутніх фахівців з 
дизайну у вищому 
навчальному закладі» 
зі спеціальності 
13.00.04 ¬ Теорія та 
методика професійної 
освіти. 
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 2, 3, 5, 8, 
13, 14, 15, 16, 17: 
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Оружа Л.В. Новації 
у позашкільній освіті 



України: сучасні 
тенденції // 
Мистецька освіта: 
зміст, технології, 
менеджмент. Випуск 
12. К.: МІХМД, 2017. 
С.289-299.
2. Оружа Л.В. 
Формування 
готовності 
майбутнього фахівця з 
дизайну до 
аналітичної та 
дослідницької 
діяльності // 
Етнодизайн у 
контексті українського 
національного 
відродження та 
європейської 
інтеграції. Збірник 
наукових праць. Книга 
перша. Полтава, 2017. 
С.228-233.
3. Оружа Л.В. 
Визначальне 
значення варіативної 
складової освітньої 
програми у 
формуванні 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців з 
дизайну // Мистецька 
освіта: зміст, 
технології, 
менеджмент. Випуск 
13. К. : МІХМД, 2018. 
С.220-231.
4. Оружа Л.В. Кар’єрні 
орієнтації майбутніх 
дизайнерів / 
Л.В.Оружа, 
В.Ф.Орлов, О.О.Фурса 
// Мистецька освіта: 
зміст, технології, 
менеджмент. Випуск 
11. Київ. : ТОВ 
«Тонар», 2016. С .21-
34.
5. Оружа Л.В. К 
вопросу развития 
профессиональной 
компетентности 
будущих учителей 
дизайна как 
целостного 
социально-
профессионального 
качества. // 
Трасформация в 
образовании : 
диалектика традиций 
и инноваций. 
Казахстан, Астана : ОК 
«Детский сад – школа 
– гимназия № 47», 
2018. С. 160–175.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Оружа Л.В. 
Підготовка майбутніх 
фахівців з дизайну у 
вищому навчальному 
закладі. Монографія. 
К. ІВЦ АЛКОН, 2011. 
188 с.
2. Оружа Л.В. 



Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. доц. 
Н.В. Кардаш, доц. 
Л.М. Олексюк-Казо та 
ін.  К.: НПУ, 2017. 82 
с.
3. Оружа Л.В. 
Стратегія розвитку 
позашкільної освіти / 
авт.: Л.В.Оружа та 
інші/  за ред. проф. О. 
В. Биковської.  К. : 
ІВЦ АЛКОН, 2018. 96 
с.
3. Оружа Л.В. 
Рецензент 
навчального 
посібника: Психолого-
педагогічні тренінги у 
системі 
консультування з 
професійної кар’єри 
учнів професійно-
технічних навчальних 
закладів: навчальний 
посібник [Алєксєєва С. 
В., Гриценок І. А., 
Закатнов Д. О., 
Кузьмінська Л. Д., 
Орлов В. Ф.]; за редак. 
Д. О. Закатнова. 
Житомир: «Полісся», 
2019. 200 с.
5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи 
1. Член 
організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 
Литви через діалог і 
співпрацю», Литва, 
Литовський 
едукологічний 
університет (вересень-
грудень, 2017). 
2. Участь в 
Міжнародній 
програмі  творчих 
канікул «Давайте 
творити разом» 
спільно з 
Національним 
палацом дітей» (НДД) 
міністерства освіти і 
науки Болгарії, 2018 р.

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 



іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: «Мистецька 
освіта: зміст, 
технології, 
менеджмент».
https://zbirnik.mixmd.
edu.ua/artedu/editorial
-board 
2. Член 
організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розроблення 
сучасної концепції 
позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» за 
Грантом Президента 
України  
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.).

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Оружа Л.В. 
Управління закладом 
позашкільної освіти. 
Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи 
студентів. Київ: ТОВ 
«Тонар», 2020. 30 с.
2. Оружа Л.В. 
Організація 
навчально-виховного 
процесу у 
позашкільному 
навчальному закладі. 
Методична розробка 
теми. Київ: ТОВ 
«Тонар», 2019. 22 с. 
3. Оружа Л.В. 
Методична робота у 
закладах 
позашкільної освіти. 
Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи 
студентів. Київ: ТОВ 
«Тонар», 2020. 30 с.

14) робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 



науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів;
1. Член організаційнго 
комітету 
Всеукраїнської 
виставки-конкурсу 
«Талановиті! 
Наполегливі! 
Успішні!» 2015, 16, 17, 
18, 19 роки.
2. Член 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Тенденції розвитку 
вітчизняного дизайну 
та дизайн-освіти у 
вимірах сучасності».
3. Член 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих учених 
«Мистецтво і дизайн: 
традиції, пошук, 
перспективи».
4. Керівництво 
курсовими, і 
магістерськими 
роботами. 

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Оружа Л.В. Стан 
сформованості 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців з 
дизайну в умовах 
навчання у коледжі. ІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
“Професійна освіта в 
умовах сталого 
розвитку суспільства”. 
Київ.: «Міленіум». 
08.11.2018.
2 Оружа Л.В. 
Формування 
індивідуального 
стилю роботи 
вихованців 
позашкільних 
навчальних закладів 
засобами 



декоративно-
ужиткового 
мистецтва. VIII 
Міжнародна науково-
практична 
конференція пам’яті 
академіка 
Д.О.Тхоржевського 
«Трудове навчання і 
технології: сучасні 
реалії та перспективи 
розвитку». Київ. 
23.05.2018.
3. Оружа Л.В. 
Інформаційне 
повідомлення «Досвід 
організації 
позашкільної освіти в 
регіонах України (на 
прикладі 
Тернопільської 
області)». V Ювілейна 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Наукова еліта у 
розвитку держави». 
Київ. 25-26.09.2018.
4. Оружа Л.В. 
Особливості 
навчальної мотивації 
вихованців 
позашкільних 
навчальних закладів. 
Українсько-польський 
науковий семінар 
«Вільний час у 
розвитку особистості». 
Київ. 13.04.2018.
5. Оружа Л.В. Шляхи 
розвитку сучасної 
дизайн-освіти України 
щодо методик творчої 
підготовки студентів. 
Круглий стіл 
«Актуальні проблеми 
мистецької освіти: 
обмін досвідом». Київ. 
23.04.2019.

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член Міжнародної 
асоціації  
позашкільної освіти 
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
28 років

159616 Єгорова 
Олександра 
Іванівна

Доцент, 
Сумісництв
о

Інженерно-
педагогічний 

факультет

0 Освітня 
діяльність в 
закладах 
позашкільної 
освіти

Посада: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
кандидат 
педагогічних наук
Тема кандидатської 
дисертації: «Розвиток 
позашкільної освіти у 
США» зі 
спеціальності: 13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки.
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 2, 3, 5, 8, 
13, 14, 16, 17:



2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Yehorova O. 
Perspectives of Civic 
Upbringing as in
Non-Formal Education. 
Interdisciplinary 
Contexts of Special 
Pedagogy number 
21/2018. 311-328 p. 
http://wse.home.amu.e
du.pl/czasopisma_nauk
owe/konteksty/wydania
/Interdyscyplinarne_k
2. Єгорова О. 
Громадянське 
виховання як 
спеціальний напрям 
позашкільної освіти. 
Науковий вісник 
Східноєвропейського 
університету ім. Лесі 
Українки. Серія: 
педагогічні науки, №2 
(351) 2017. 8-14 с. 
Iegorova O. Historical 
and Pedagogical 
Overview of Non-
formal
3. Education in the USA 
/ O. Iegorova // Debata 
Edukacyjna : 
Czasopismo naukowe 
Instytutu Nauk o 
Wychowaniu 
Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. 
Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie 
wydawane w formie 
rocznika. Kraków : 
Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN 
w Krakowie, 2014. 
Rocznik nr 7. P. 43–54.
4. Єгорова О. І. Аналіз 
законодавчого 
забезпечення 
позашкільної освіти у 
США / О. І. Єгорова // 
Наукові записки НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
: зб. наук. ст. К. : НПУ, 
2015. Вип. СХХVІІІ 
(128) С. 261–267.
7. Олександра 
Єгорова. Розвиток 
позашкільної науки у 
США: обґрунтування 
періодів і тенденцій. 
Рідна школа, 2016. 
№11-12 (1043-1044). 
11-12c. 
5. Єгорова О. І. 
Сучасна практика 
позашкільної освіти 
Сполучених Штатів 
Америки /О. І. 
Єгорова // Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
№ 5. Педагогічні 
науки: реалії та 
перспективи. Вип. 37 : 



зб. наук. ст. / за наук. 
ред. О. В. Биковської, 
Л. Л. Макаренко. К. : 
Вид-во
НПУ імені М. П. 
Драгоманова, 2012. С. 
254–259.
6. Pedagogical sciences: 
realities and 
perspectives. - N 37: 
selection of scientific 
Art. / Scientific editors 
O.V. Bykovskaya, L. L. 
Makarenko. - K.: View 
of the NPU named after 
MP Drahomanov, 2012. 
P. 254-259.
7. Єгорова О. І. 
Позашкільна освіта у 
США: особливості 
сучасних 
позашкільних / О. І. 
Єгорова // Наукові 
записки НПУ ім. М. П. 
Драгоманова : зб. 
наук. ст. К. : НПУ, 
2011. Вип. ХСІІІ (93). 
С. 283–289

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
Єгорова О., Биковська 
О. Позашкільна 
освіта: міжнародний 
досвід і
кращі практики 
громадянського 
виховання дітей і 
молоді. O.Yehorova, 
O.Bykovska After-
school education: 
international 
experiences and best 
practices of civic 
education of children 
and youth”, Наукове 
видання. Суми: 
Університетська 
книга, 2017/Scientific 
edition, 
Sumy:Universytetska 
Knyha, 2017.176 с. 
http://enpuir.npu.edu.
ua/handle/123456789/
20531

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи 
1. Керівник проекту 
«Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 
Литви через діалог і 
співпрацю», Литва, 
Литовський 
едукологічний 
університет (вересень-
грудень, 2017).
2. Проект 
«Позашкільна освіта 
України та Польщі: 



розвиток співпраці». – 
Республіка Польща, 
Педагогічний 
університет імені 
Комісії народної 
освіти в Кракові. 2018.

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Робота у складі 
організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розроблення 
сучасної концепції 
позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» за 
Грантом Президента 
України 
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.).

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
Єгорова О. 
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. О.І. 
Єгорова, доц. Н.В. 
Кардаш та ін. К.: НПУ, 
2017. 82 с.

14) керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою
1. Член 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
виставки-конкурсу 
«Талановиті! 
Наполегливі! 
Успішні!» 2017, 2018, 
2019 рр.
2. Науковий гурток 
«Іноземний досвід 
позашкільної освіти»
3. Керівництво 
курсовими і 



магістерськими 
роботами 

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Егорова А.И. 
Эффективность 
партнерств в сфере 
внешкольного 
образования на 
примере опыта США. 
Развитие социального 
партнерства в 
интересах детей: 
Коллективная 
монография по 
материалам 
Международной 
научно-практической 
конференции. // Под 
ред. Проф. 
А.Н.Тесленко.-
Астана:Издательство 
АСТ Полиграф, 2018. 
160-165 с.
2. Егорова А. И. 
Развитие 
внешкольного 
образования в США / 
А. И. Егорова // 
Образование в 
интеграции: мат-лы 
Международной 
науч.-прак. конф. 
Трасформация в 
образовании : 
диалектика традиций 
и инноваций. 
Казахстан, Астана : ОК 
«Детский сад – школа 
– гимназия № 47», 
2016. С. 160–175.
3. Yehorova О. Civic 
Education as a Special 
Direction of Non-
Formal Education, 
abstracts of scientific 
reports from the 2th 
international
scientific conference 
“Towards Research 
Based Education”19-
20.10.2017, Vilnius, 
Lithuania. 
http://elaba.lvb.lt/prim
o_library/libweb/action
/dlDisplay.do?
vid=ELABA&search_sc
ope=LABTALL&docId=
ELABAPDB24434969&f
n=permalink; 
talpykla.elaba.lt/elabafe
dora/objects/elaba:244
34969/datastreams/MA
IN/content. 
4. Oleksandra 
Yehorova, Vaiva 
Jucevičiūtė-
Bartkevičienė. 
Fostering the
cultural identity in non-
formal art education, 
42nd International 
Academic Conference, 
IISES, International 



Institute of Social and 
Economic Sciences, 
September 10-11, 2018, 
Rome 
http://iises.net/past-
conferences/academic/
42nd-international-
academic-
conferencerome/
page-conference-
program-42iac; Full 
abstract: 
http://iises.net/pastcon
ferences/academic/42n
d-international-
academicconference-
rome/page-
conferenceprogram-
42iac?rid=9401

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член Міжнародної 
асоціації позашкільної 
освіти

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
7 років

110987 Попова 
Ганна 
Дмитрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
бакалавра, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

0101 
Педагогічна 

освіта, Диплом 
магістра, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Трудове 
навчання. 
Виробничі 
технології. 

Основи 
виробництва, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 009566, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
043750, 
виданий 

29.09.2015

8 Стратегія 
позашкільної 
освіти

Посада: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
кандидат 
педагогічних наук.
Вчене звання: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти. 
Тема кандидатської 
дисертації: «Методика 
навчання дизайну 
одягу 
старшокласників у 
позашкільних 
навчальних закладах» 
зі спеціальності 
13.00.02 – Теорія та 
методика навчання 
технологій.
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 2, 3, 5, 8, 
14, 16, 17:
2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
1. Попова Г.Д. Історія 
виникнення та 
основні 
характеристики 
техніки «декупаж». 
Міжнародна науково-
практична 
конференція пам’яті 
Д.О. Тхоржевського 
«Трудове навчання та 
технології: сучасні 
реалії та перспективи 
розвитку», 2017.
2. Попова Г.Д. 
Педагогічний 
потенціал системи 
позашкільної освіти / 



Г. Д. Попова // 
Наукові записки 
[Національного 
педагогічного 
університету ім. М. П. 
Драгоманова]. Сер. : 
Педагогічні та 
історичні науки. 2014. 
Вип. 121. С. 190-196.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
Попова Г.Д. 
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. доц. 
Н.В. Кардаш, доц. 
Л.М. Олексюк-Казо та 
ін. – К.: НПУ, 2017. – 
82 с.

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи 
«Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 
Литви через діалог і 
співпрацю». – 
Литовський 
едукологічний 
університет. – 2017.

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
1. Член 
організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розроблення 
сучасної концепції 
позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» за 
Грантом Президента 
України  
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.).
2. Член 
організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 
Литви через діалог і 
співпрацю», Литва, 
Литовський 
едукологічний 
університет (вересень-
грудень, 2017).

14) керівництво 
постійно діючим 



студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; робота у 
складі 
організаційного 
комітету
1. Член 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
виставки-конкурсу 
«Талановиті! 
Наполегливі! 
Успішні!» 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 рр.
2. Науковий гурток 
«Впровадження 
інновацій у зміст 
гуртків декоративно-
ужиткового 
мистецтва»
3. Керівництво 
курсовими і 
магістерськими 
роботами 

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю 
Член Міжнародної 
асоціації  
позашкільної освіти

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
8 років

365189 Красняков 
Євген 
Васильович

доцент, 
Сумісництв
о

Інженерно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011355, 
виданий 

25.01.2013, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
044924, 
виданий 

15.12.2015

7 Нормативно-
правове 
забезпечення 
позашкільної 
освіти

Посада: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
кандидат наук з 
державного 
управління.
Вчене звання: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти.
Тема кандидатської 
дисертації: «Державна 
політика в галузі 
освіти в Україні: 
Теоретико-історичний 
аспект» зі 
спеціальності 25.00.01 
– Теорія та історія 
державного 
управління. 
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 2, 5, 8, 9, 
11, 14, 15, 17:
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
1. Красняков Є.В. 
Парламентські 
слухання з питань 
освіти як чинник 
удосконалення 
державної політики в 
галузі освіти України 
// Віче. 2013. 23 (356). 



С. 40-42.
2. Красняков Є.В. 
Державна політика у 
сфері позашкільної 
освіти: сучасний стан 
та перспективи 
вдосконалення // 
Рідна школа. 2014. № 
4-5 (1012–1013). С. 17-
20.
3. Красняков Є.В. 
Парламентські 
слухання щодо 
питання освіти, 
охорони здоров'я, та 
соціального 
забезпечення дітей з 
порушеннями 
психофізичного 
розвитку: аналіз 
представницького 
складу учасників // 
Рідна школа. 2014. № 
7 (1015). С. 29-31.
4. Красняков Є.В. Роль 
позашкільної освіти у 
попередженні дитячої 
злочинності, 
бездоглядності і 
безпритульності // 
Віче. 2015. № 5. С. 22-
24.
5. Красняков Є.В. 
Державна політика у 
сфері дошкільної 
освіти: проблеми та 
перспективи 
подальшого розвитку 
// «Вісник Інституту 
розвитку дитини» 
Національного 
педагогічного 
університету імені 
М.П. Драгоманова. № 
36. С. 40-43.
6. Красняков Є.В. 
Позашкільна освіта та 
її місце в структурі 
освіти України // Віче. 
2015. № 13. С. 39-41. 
7. Красняков Є.В. І 
власне місце в 
структурі освіти // 
Освіта. 2015. № 40-41 
(5683-5684). 30 
вересні – 7 жовтня.
8. Красняков Є.В. 
Державна політика 
Чеської Республіки в 
галузі освіти: досвід 
для України // Вісник 
Національної академії 
при Президентові 
України. 2015. № 4. 
С.101-106.

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи  
Українсько-
литовський проект 
«Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 
Литви через діалог і 



співпрацю». Литва, 
Литовський 
едукологічний 
університет. 2017.

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
Член редколегій 
фахових видання - 
журналу «Рідна 
школа».

9) участь у журі 
олімпіад чи конкурсів 
“Мала академія наук 
України”
Член журі конкурсу 
творчих історичних 
робіт (відео роботи) 
«Врятувати від 
забуття».  

11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
За останні п’ять років 
офіційний опонент на 
захисті трьох 
кандидатських 
дисертацій.   

14) керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; робота у 
складі 
організаційного 
комітету
Залучення студентів 
до громадської 
діяльності у розвитку 
позашкільної освіти.

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Красняков Є.В. 
Території зі статусом 
гірських потребують 
підтримки держави (у 
контексті стану, 
проблем, перспектив 
розвитку 



загальноосвітньої 
школи) // Голос 
України. 2017. № 123 
(6628). 7 липня.
2. Красняков Є.В. 
Державна політика в 
галузі освіти України: 
уроки та перспективи 
розвитку 
[Електронний ресурс]. 
Режим доступу : 
http://kno.rada.gov.ua/
komosviti/control/publi
sh/article?
art_id=53491

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
Понад 40 років

40284 Биковська 
Олена 
Володимирів
на

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 006957, 

виданий 
12.11.2008, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011297, 
виданий 

04.07.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
012088, 
виданий 

20.04.2006, 
Атестат 

професора 
12ПP 006958, 

виданий 
01.07.2011

18 Нормативно-
правове 
забезпечення 
позашкільної 
освіти

1. Биковська Олена 
Володимирівна
Посада: завідувач 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
доктор педагогічних 
наук.
Вчене звання: 
професор кафедри 
теорії та методики 
професійної 
підготовки.
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Теоретико-методичні 
основи позашкільної 
освіти в Україні» зі 
спеціальності 13.00.01 
— загальна педагогіка 
та історія педагогіки».
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 1, 2, 3, 4, 5, 
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 
17, 18:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Bykovska O. 
Ukrainian After-School 
Education System:State 
and Topical Tendencies 
in the Development 
//ICTEP 2019 
International Council of 
Environmental 
Engineering Education 
«Technology of 
Environmental 
Protection». Slovakia, 
23–25.10.2019. 53–59 
https://ieeexplore.ieee.
org/document/8968961

2. Bykovska O. 
Competency-Based 
Approach in the After-
School Education as 
Innovative Methods 



//ICTEP 2019 
International Council of 
Environmental 
Engineering Education 
«Technology of 
Environmental 
Protection». Slovakia, 
23–25.10.2019. 49–53
https://ieeexplore.ieee.
org/document/896895
9

2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
1. Биковська О.В. 
Освіта як система. 
Тріада «Людина–
Освіта–Держава» / 
Рідна школа. 2017. № 
10-11. С. 68-75.
2. Биковська О. 
Педагогіка 
позашкільної освіти 
як субдисципліна 
педагогіки. Рідна 
школа. 2016. № 11-12. 
С. 48-53. 
3. Биковська О. В. 25 
років Незалежності 
України – 25 років 
розвитку 
позашкільної освіти. 
Рідна школа. 2016. № 
5-6.
4. Биковська О. В. 
Позашкільна освіта і 
компетентнісний 
підхід // Освіта для 
сучасності = Edukacja 
dla współсzesności : зб. 
наук. пр. : у 2 т. / М-во 
освіти і науки 
України, НАПН 
України, НПУ імені М. 
П. Драгоманова та ін. 
Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. 
Драгоманова, 2015. Т. 
1. С. 269–276.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
1. Биковська О.В., 
Сущенко Т.І. 
Позашкільна 
педагогіка : навч. 
посіб.  К.: НПУ, 2020. 
270 с.
2. Стратегія розвитку 
позашкільної освіти / 
за ред. проф. О. В. 
Биковської. К. : ІВЦ 
АЛКОН, 2018. 96 с.
3. Биковська О. 
Позашкільна освіта: 
міжнародний досвід і 
кращі практики 
громадянського 
виховання дітей і 
молоді : моногр. / 
О.Биковська, 
О.Єгорова. Суми, 
Університетська 
книга, 2017. 176 с.



4. Биковська О. 
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. доц. 
Н.В. Кардаш, доц. 
Л.М. Олексюк-Казо та 
ін. К.: НПУ, 2017. 82 с.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
- 3 доктори 
педагогічних наук: 
Слабко Володимир 
Миколайович, 
Сущенко Лариса 
Олександрівна, 
Каричковський 
Василь Дмитрович
- 8 кандидатів 
педагогічних наук: 
Єгорова Олександра 
Іванівна, Попова 
Ганна Дмитрівна, 
Савенко Олександр 
Олександрович та ін.

 5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи 
1. Міжнародні проекти 
«E-Learning in After-
School Education», 
«Світ Позашкілля» 
(2020) 
2. Грант Президента 
України 
«Розроблення 
сучасної концепції 
позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» 
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.)
3. Проект 
«Громадянська освіта: 
пошук нових підходів 
до успішного 
впровадження 
Національної 
програми 
громадянської освіти в 
Україні». Програма 
професійного 
зростання за 
підтримки USAID, 
World Learning, 
CEUME, Education 
Impact. Франція. 2016.  
4. Українсько-
литовський проект 
«Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 
Литви через діалог і 
співпрацю». Литва, 
Литовський 
едукологічний 



університет. 2017.
5. Проект 
«Позашкільна освіта 
України та Польщі: 
розвиток співпраці». 
Республіка Польща, 
Педагогічний 
університет імені 
Комісії народної 
освіти в Кракові. 2018.

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
1. Науковий керівник 
гранту Президента 
України 
«Розроблення 
сучасної концепції 
позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» 
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.)
Член редколегій 
фахових видань: 
2. Pedagogika 
przedszkolna i 
wczenoszkolna. Kraków 
: Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN 
w Krakowie.
Kultura–Sztuka–
Edukacja. Kraków : 
Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN 
w Krakowie.
3. Науковий часопис 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова : зб. 
наук. пр. К. : НПУ ім. 
М. П. Драгоманова.

9) участь у журі 
олімпіад чи конкурсів 
“Мала академія наук 
України”
Голова секції 
«Педагогіка» III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої 
академії наук.

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти 
Завідувач кафедри 
позашкільної освіти 
Інженерно-
педагогічного 
факультету НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Член Вченої ради 



інженерно-
педагогічного 
факультету НПУ імені 
М.П. Драгоманова

11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
1. Член 
спеціалізованої Вченої 
ради Д 26.053.19
13.00.02 – теорія та 
методика навчання 
технологій
13.00.02 – теорія та 
методика навчання 
(технічні дисципліни)
13.00.04 – теорія та 
методика професійної 
освіти

2. Офіційний опонент 
Косила М.Ю. на 
захисті кандидатської 
дисертації «Розвиток 
туристсько-
краєзнавчої роботи у 
позашкільних 
навчальних закладах 
України (друга 
половина ХХ – 
початок ХХІ 
століття)».

14) керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; робота у 
складі 
організаційного 
комітету
Науковий гурток 
«Теорія і методика 
позашкільної освіти»
Заступник голови 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
виставки-конкурсу 
«Талановиті! 
Наполегливі! 
Успішні!».

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Биковська О.В. 
Фінансове 
забезпечення 
позашкільної освіти 
/Про стан та 
проблеми 
фінансування освіти і 
науки в Україні : 
матеріали парлам. 
слухань у Верховній 
Раді України 16 лист. 



2016 р. / Верховна 
Рада України, Комітет 
з питань науки і освіти 
; упоряд. Левчук О.М., 
Семенюк С.В., 
Чижевськмй Б.Г. та ін. 
К. : Парлам. Вид-во, 
2017. С. 93-96. (Серія 
«Парламентські 
слухання»).
2. Биковська О.В. 
Освіта і гарантія 
цивілізації або освіта у 
всіх епостасіях / 
Тижневик «Освіта». 
2017. № 34-35. С. 4-5.
3. Биковська О.В. Нові 
алгоритми творчості: 
кафедра позашкільної 
освіти / Тижневик 
«Освіта». 2017. № 48-
49. С. 2.
4. Биковська О. В. 
Правове забезпечення 
позашкільної освіти / 
Правове забезпечення 
реформи освіти в 
Україні : матер. 
парлам. слухань у 
Верховній Раді 
України 9 груд. 2015 р. 
/ Верховна Рада 
України, Комітет з 
питань науки і освіти. 
К.: Парлам. Вид-во, 
2016. С. 66-68.
5. Биковська О. 
Позашкільна освіта: 
сучасні теоретико-
методичні основи. 
Тижневик “Освіта”. 
2016. № 34-35. С. 4-5.
6. Биковська О. 
Введення нових 
термінів чи підміна 
понять? Тижневик 
“Освіта”. 2016. № 51-
52. С. 3.
7. Биковська О. 
Створюємо дитині 
можливість набувати 
особистісний досвід 
організації своєї 
самостійної 
діяльності. Тижневик 
“Освіта”. 2015. № 40-
41. С. 2-3.
8. Биковська О. 
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. доц. 
Н.В. Кардаш, доц. 
Л.М. Олексюк-Казо та 
ін. К.: НПУ, 2017. 82 с.
9. Биковська О. В. 
Педагогіка 
позашкільної освіти : 
програма навчальної 
дисцип¬ліни для 
студентів вищих 
педагог. навч. 
закладів, галузь знань 
0101 Педагогічна 
освіта, напрям 
підготовки 6.010103 
технологічна освіта. К. 
: НПУ, 2016. 25 с. 
10. Биковська О. В. 
Основи позашкільної 



освіти : програма 
навчальної 
дисцип¬ліни для 
студентів вищих 
педагог. навч. 
закладів, галузь знань 
0101 Педагогічна 
освіта, напрям 
підготовки 6.010103 
технологічна освіта. К. 
: НПУ, 2014. 22 с. 

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю 
1. Голова Громадської 
Ради при Державній 
службі якості освіти 
України
2. Президент 
Міжнародної асоціації 
позашкільної освіти.
3. Віце-президент 
Всеукраїнської 
асоціації випускників 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
24 роки 

18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Центр позашкільної 
роботи 
Святошинського 
району м. Києва
Національний центр 
«Мала академія наук 
України»

365196 Шевченко 
Олександр 
Анатолійови
ч

асистент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
бакалавра, 
Приватний 

вищий 
навчальний 

заклад 
"Інститут 
екології 

економіки і 
права", рік 

закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
075 

Маркетинг, 
Диплом 
магістра, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2018, 
спеціальність: 
014 Середня 

освіта, Диплом 
магістра, 

Приватний 
вищий 

навчальний 
заклад 

"Інститут 

1 Тренінгові 
технології в 
позашкільній 
освіті

Посада: асистент 
викладача кафедри 
позашкільної освіти 
Інженерно-
педагогічного 
факультету НПУ імені 
М.П. Драгоманова

Аспірант НПУ імені 
М.П.Драгоманова.
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 3, 5, 10, 14, 
15, 16:

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії; 
1. Шевченко О.А. 
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. доц. 
Н.В. Кардаш, доц. 
Л.М. Олексюк-Казо та 
ін.  К.: НПУ, 2017. 82 
с.
2. Шевченко О.А. 
Стратегія розвитку 
позашкільної освіти / 



екології 
економіки і 
права", рік 

закінчення: 
2020, 

спеціальність: 
053 Психологія

авт.: О.А.Шевченко та 
інші/  за ред. проф. О. 
В. Биковської.  К. : 
ІВЦ АЛКОН, 2018. – 
96 с.

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи 
1. Українсько-
литовський проект 
«Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 
Литви через діалог і 
співпрацю». Литва, 
Литовський 
едукологічний 
університет. 2017.
2. Проект 
«Позашкільна освіта 
України та Польщі: 
розвиток співпраці». 
Республіка Польща, 
Педагогічний 
університет імені 
Комісії народної 
освіти в Кракові. 2018.

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти 
Уповноважена особа 
Українського центру 
оцінювання якості 
освіти

14) керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; робота у 
складі 
організаційного 
комітету
Член журі 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
виставки-конкурсу 
«Талановиті! 
Наполегливі! 
Успішні!».

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Шевченко О.А. 
Організація вільного 
часу педагогів 
позашкільників. 
Українсько-польський 
науковий семінар 
«Вільний час у 
розвитку особистості». 
Київ. 13.04.2018.
2. Шевченко О.А. 
Позашкільна освіта, 
як невід’ємна 



складова структури 
України. VIII 
Міжнародна науково-
практична 
конференція пам’яті 
академіка Д.О. 
Тхоржевського 
«Трудове навчання і 
технології: сучасні 
реалії та перспективи 
розвитку». Київ. 
23.05.2018.
3. Шевченко О.А. 
Проблеми 
діагностування рівня 
знань учнів у гуртках 
початкового 
технічного 
моделювання. 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих учених 
«Мистецтво і дизайн: 
традиції, пошук, 
перспективи». Київ. 
24-25.04.2019.

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю 
Член Міжнародної 
асоціації позашкільної 
освіти.

149763 Кушерець 
Василь 
Іванович

Професор, 
Сумісництв
о

Факультет 
менеджменту 

освіти та науки

Диплом 
доктора 

філософії ДД 
003350, 
виданий 

14.01.2004, 
Диплом 

кандидата наук 
ФC 003709, 

виданий 
10.06.1981, 

Атестат 
доцента ДЦ 

001721, 
виданий 

05.06.1995

16 Філософія 
освіти

Посада: професор 
кафедри соціальної 
філософії, філософії 
освіти та освітньої 
політики Факультету 
менеджменту освіти 
та науки НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
доктор філософських 
наук. 
Вчене звання: 
професор кафедри 
соціальної філософії, 
філософії освіти та 
освітньої політики
Академічне звання: 
член-кореспондент 
НАПН України 
Тема докторської 
дисертації: «Аналіз 
знання як 
стратегічного ресурсу 
трансформації 
суспільства» зі 
спеціальності 
09.00.03 – Соціальна 
філософія і філософія 
історії.
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 2, 3, 8, 10, 
11, 13,15, 16, 17:
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
1. Кушерець В.І. 
Знання як відповідь 
на виклики часу. 
Культура і життя. 2018 
р., №25, 22 червня. 



С.12-13.
2. Кушерець В.І. На 
крилах наукових 
«Знань». Світ. 2018 р., 
№31-32. С.2.
3. 3.Кушерець В.І. 
Сприйняття дійсності 
в епоху «постправди». 
Вісник Донбаського 
державного 
педагогічного 
університету. Серія: 
Соціально-
філософські проблеми 
розвитку людини і 
суспільства: зб. наук. 
пр. 2019, вип. 2 (11). 
Слов’янськ: ДДПУ, 
2019 К: Вид-во 
«Знання» України, 
2019 р. С.99
4. Кушерець В.І., 
Канигін Ю.М., Епоха 
неокамералізму. 
Держава і реформи в 
Україні в контексті 
фізичної економії К.: 
Знання України, 2016. 
79 (1) с.
5. Кушерець В.І., 
Канигін Ю.М.  
Фізична економія. 
Енергія історичного 
прогресу «Знання» 
України К.: 2016. С. 
48.
6. Кушерець В.І. Тарас 
Шевченко – на всі 
часи К.: Знання 
України, 2016 – 363 (1) 
с. Бібліогр.: с. 361- 
362.
7. Кушерець В.І., 
Канигін Ю.М., 
Людина та суспільство 
в історичному вимірі 
(Системна 
історіографія) К.: 
Знання України, 2017. 
С. 323.
8. Кушерець В.І., 
Канигін Ю.М., Основи 
камералістики. 
Держава й реформи в 
Україні. К.: Знання 
України, 2017. С. 140.
9.  Кушерець В.І. 
Філософія освіти і 
науки. За редакцією 
К.: Знання   України, 
2018 р. С. 347.
10. В.І. Кушерець, В. 
М. Кравець, С.О. 
Мосьондз та ін. 
Антропологія права: 
навч. посіб.: для 
студентів вищих 
навчальних закладів. 
Університет сучасних 
знань. К.: Знання 
України, 2011. С.223.
11. В.І. Кушерець, О.І. 
Власова, Ю.В. 
Никоненко, Соціальна 
психологія 
організацій і 
управління: підруч. 
для студ. гуманіт. ф-
тів ун-тів. К.: Знання 
України, 2012. С. 468.- 
Бібліогр. С. 441-446



3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
1. Кушерець В.І. 
Знання як 
стратегічний ресурс 
соціальних 
трансформацій. К.: 
Знання України, 2002. 
248 с. (15,5 друк. арк.).
2. Кушерець В.І., 
Полторак В.А.Вибори 
до рад і громадська 
думка. К.: Політвидав 
України. 1989. 123 с. 
Особисто автору 
належить розділ 1, 3, 
4, додатки. (4 друк. 
арк.).
3. Кушерець В.І., Зуєва 
В. І. Концептуальні 
засади дистанційної 
освіти українців 
зарубіжжя. К.: Знання 
України, 2003. 186 с. 
(Автору належить 5 
друк. арк.).
4. Кушерець В.І 
Формування 
громадської думки. К.: 
Товариство «Знання», 
1990. 32 с. (1,5 друк. 
арк.).
5. Україна: уроки та 
перспективи ринкових 
реформ. К.: Знання 
України. 2000. 342 с. 
Особисто автору 
належить передмова, 
загальна, наукова 
редакція. (1 друк. 
арк.).
6. Лекционная 
пропаганда и 
общественное мнение 
//М.П. Гончаренко, 
В.И. Кушерец, И.Ф. 
Надольный. К.: 
Общество «Знание», 
1983. 15 с. Особисто 
автору належать 
третина (0,5 друк. 
арк.).
7. Кушерец, В.И. 
Северчук И.П. 
Социологический 
анализ 
эффективности 
перестройки 
лекционной 
пропаганды. – К.: 
Общество «Знание», 
1985. 24 с. Особисто 
автору належать 
половина. (0,5 друк. 
арк.).
8. Общественное 
мнение и идейно-
воспитательная 
работа К.: Политиздат 
Украины 1988. 192с. 
Раздел 2, 
Общественное 
мнение: сущность, 
факторы, 
формирование. С.22-
46. Приложение с. 
143-184 (3 друк. арк.)



9. Методологические 
семинары: идейно-
теоретическая 
подготовка научно-
педагогических 
кадров. //Н.П. 
Депенчук, Н.Н. 
Киселев, В.І. 
Кушерець. К.: 
Радянська Україна, 
1986. 54 с. Особисто 
автору належить 
розділ 2. 
Организационно-
методические основы 
деятельности 
методологических 
семинаров, 
приложение (1 друк. 
арк.).
10. Ідеологічна 
робота. Запитання і 
відповіді. // В.А. 
Одинцов, І.Д. 
Дмитренко, В.І. 
Кушерець та ін. 
Політвидав України, 
1989. 88 с. Особисто 
автору належить 
розділ 1, 3. С. 3-41, 69-
83 (3 друк. арк.)
11. Социальная 
политика КПСС // 
В.С. Белоус, В.А. 
Буслинский и др. К.: 
Политиздат Украины 
1988. 206 с. Особисто 
автору належать 
розділи 2, 13. «Роль 
социальной политики 
в ускорении 
социально-
экономического 
развития страны» та 
«Социальная 
политика и 
осуществление 
социалистического 
самоуправления 
народа». С. 6-18, 207-
221, (2 друк. арк.).
12. Розвиток 
просвітництва в 
Україні у ХХІ столітті 
// В. Кушерець, В. 
Василашко та ін. К.: 
Знання України, 2001. 
42 с. Особисто автору 
належить розділ 1. 
Імідж України в 
англомовній пресі (за 
матеріалами контекст-
аналізу текстів про 
Україну в поширених 
англомовних газетах. 
С. 2-7 (0,5 друк. арк.).
13. Кушерец В.И. 
Методические 
рекомендации по 
проведению 
социологических 
исследований 
эффективности 
лекционной 
пропаганды. К.: 
Общество «Знание», 
1988. 22 с. ( 1 друк. 
арк.).
14. Кушерец В.И. 
Социологический 
анализ 



эффективности 
планирования 
лекционной 
пропаганды в ходе ее 
перестройки// 
Социологические 
исследования в 
организации общества 
«Знание». М.-К.: 1986. 
С. 23-25.(0,5 друк. 
арк.).
15. Кушерець В.І. 
«Туризм як джерело 
інноваційних знань» в 
кн. Туризм у ХХІ 
столітті. К.: 2002. 559 
с. , С. 32-40. (1 друк. 
арк.).
16. Кушерець В.І. 
Ментальні та 
світоглядні виміри 
соціально-
економічної моделі 
України в кн. Україна 
на порозі ХХІ 
століття: уроки 
реформ та стратегія 
розвитку. К.: НТУУ 
КПІ, 2001. с. 152-156 
(0,5 друк. арк.)
17. Кушерець В.І. 
«Знання як основа 
розвитку в ХХІ 
столітті» в кн. 
Соціокультурні 
чинники розвитку 
інтелектуального 
потенціалу 
українського 
суспільства і молодь. 
К.: «Знання», 2001. с. 
58-66 (1 друк. арк.)
18. Кушерець В.І. 
«Молодь як суб’єкт 
інноваційної 
діяльності» в кн. 
Молодь у сучасному 
світі: морально-
естетичні та 
культурологічні 
виміри. К., 2001. с. 14-
18 (1 друк. арк.)

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
1. Журнал «Наука і 
суспільство»
2. Журнал «Наше 
небо»
3. Журнал «Трибуна»

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти 
Президент   
«Університету 
сучасних знань» з 1 



травня 2002 року по 
теперішній час

11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
Член спеціалізованої 
ради Д 26.053.16 НПУ 
імені М.П. 
Драгоманова з 
філософії освіти

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Кушерець В.І, О.Л. 
Копиленко, та ін. 
Правознавство. 
Кредитно-модульний 
курс: навч. посіб. для 
студентів вищ. навч. 
закладів. 
Слов’янський держ. 
пед. ун-т, Ун-т 
сучасних знань, Каф.. 
філософії, соціології 
та права. К.: 
Професіонал. 2007. С. 
400.
2. Кушерець В.І. 
Щастя як обов’язок 
людини: матеріали до 
лекції /Товариство 
«Знання» України. К.: 
Товариство «Знання» 
України, 2012. С. 15. 
3. Кушерець В.І. 
Людина, яка 
випереджає час: 
матеріали лекції  до 
100-річчя від дня 
народження М.М. 
Амосова ; Товариство 
«Знання» України. К.: 
Знання України, 2013. 
С.35.: фото. Бібліогр. С 
34.
4. Кушерець В.І, 
Канигін Ю.М., 
Фізична економія 
(енергія історичного 
прогресу) К.: Знання 
України,  2016. С.47.
5. Кушерець В.І. 
Патріотизм – шлях до 
миру  (Духовний світ 
України і українців: 
історичні витоки і 
виклики сьогодення). 
Наука і суспільство. 
2015.- 11/12. С. 2-9.
6. Кушерець В.І. 
Вагомий 
патріотичний внесок 



сіячів знань.   Наука і 
суспільство» - 2016 – 
3/4.- С.2-7. 
7. Кушерець В.І. 
Патріотизм – як 
употужнення України 
Слово просвіти. 2016.-   
число 12 (856), 24-30 
березня.
8. Кушерець В.І. 
«Знання» - у народ. 
Україна молода. 2016. 
№ 39 (5032), -30 
березня. С 15.
9. Кушерець В.І. 
Україна понад усе. 
Сила України – в 
єдності! К.: Знання 
України, 2017 р. С. 
103.
10. Кушерець В.І. 
Україна понад усе: Час 
для України жити К.: 
Знання   України, - 
2018 р. С. 140.
11. Кушерець В.І. Час 
нового просвітництва 
К.: Знання України, - 
2018 р. С.291.
12. Кушерець В.І. 
Сучасне 
просвітництво – 
важлива складова 
освіти дорослих  
Концептуальні засади 
розвитку освіти 
дорослих: світовий 
досвід, українські 
реалії і перспективи. 
Національна Академія 
педагогічних  наук 
України (Відділення 
професійної освіти і 
освіти дорослих), 
Інститут педагогічної 
освіти і освіти 
дорослих імені Івана 
Зязюна, Інститут 
професійно-технічної 
освіти, Товариство 
Знання України. К.: 
Знання України, 2018 
р. С. 367-373
13. Кушерець В.І. 
Україна: Голгофа ХХ 
століття К.: Знання 
України, 2018 р. С 216.
14. Кущерець В.І. та 
інш. Освіта для миру в 
умовах війни на сході 
України Освіта для 
миру = Edukacja dla 
pokoju: зб. наук. пр.: у 
2 т. К.: Вид-во ТОВ 
«Юрка Любченка», 
2019. Т.1. С. 661-670. С. 
720
15. Wasyl Kuszerec   
Edukacja dla pokoju w 
warunkach wojny na 
wschodzie ukrainie. 
Edukacja dla pokoju: 
zbior prac naukowych 
К.: Вид-во ТОВ «Юрка 
Любченка», 2019. Т.1. 
С. 661-670. С. 720
16. Кушерець В.І. 
Україна: освіта для 
миру в умовах війни. 
К.: Знання України, 
2019 р. с. 18



17. Кушерець В.І 
Україна: боротьба за 
правду в епоху 
«постправди». К.: 
Знання України, 2019 
р. с. 23

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Філософія освіти 
ХХІ століття: 
проблеми і 
перспективи. 
Методологічний 
семінар 22 листопада 
2000 р. Збірник 
наукових праць. 
Випуск 3. К.: 2000. 519 
ст. Особисто автору 
належить розділ 
«Філософія освіти 
дорослих». – С. 495-
497. ( 0,5 друк. арк.).
2. Кушерець В.І. Усі 
ми паростки однієї 
лози // Трибуна. 1999. 
№ 9-10. С. 13-15. (0.5 
друк. арк.).
3. Кушерець В.І. 
Основний ресурс 
національного 
багатства (в ХХІ 
столітті цивілізацію 
врятує знання) // 
Трибуна. 1999. №11-
12. С. 7-10.(1 друк. 
арк.)
4. Кушерець В.І. Час 
перетворень – час 
нових пошуків, нових 
підходів і методів // 
Трибуна. 2000. № 3-4. 
С. 5- 9. (1 друк. арк.).
5. Кушерець В.І. 
Потужна сила знань 
// Трибуна. 2000 . № 
5-6. С. 9-10. (0.5 друк. 
арк.).
6. Кушерець В.І. До 
нового суспільства – з 
новим гуманістичним 
світобаченням. 
Концептуальні засади 
та основні напрями 
інформаційно-
освітньої і науково-
просвітницької 
діяльності // Трибуна. 
2000. № 7-8. С. 10-13. 
( 1 друк. арк.).
7. Кушерець В.І. 
Безперервна освіта як 
складова подальшого 
поступу людства // 
Трибуна. 2000. № 9-
10. С. 2-4. (0,5 друк. 
арк.).
8. Кушерець В.І. 
Знання як основа 
успішного розвитку // 
Трибуна. 2001.
 № 3-4. С. 6-9. (1 друк. 
арк.)
9. Кушерець В.І. 
Товариство «Знання» 



України: 
книговидання – друге 
крило для подальшого 
злету // Трибуна. 
2001. № 5-6. С. 12-14. 
(0,5 друк. арк.).
10. Кушерець В.І. 
Знання як основне 
джерело розвитку в 
ХХІ столітті
// Наука і суспільство. 
2001. № 7-8. С. 2-4. ( 
0,5 друк. арк.).
11. Кушерець В.І. 
Найбільше багатство 
ХХІ століття // 
Трибуна. 2002. № 7-8. 
С. 10-24. (1,5 друк. 
арк.).
12. Кушерець В.І. 
Шлях до 
інтелектуалізації 
України // Трибуна. 
2002. № 9-10. С. 5-10 
(1 друк. арк.).
13. Кушерець В.І. 
Знання і духовність 
(адаптація наукової 
діяльності в контексті 
національної ідеї 
України) // Трибуна. 
2002. № 11-12. С. 14-
17. (1 друк. арк.).

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю 
1. Голова правління 
Товариства «Знання» 
України з 1 липня 
1999 року по 
теперішній час.
2. Наукове товариство 
ім. Сергія 
Подолинського.
3. Співорганізатор 
Всеукраїнського 
лінгвістичного діалогу
4. Співзасновник 
загальноукраїнського 
центру Словникарства 
ГО «Просвіта»
5. Член ГС 
«Українська асоціація 
освіти дорослих»

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
Понад 45

142947 Оружа 
Лариса 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001037, 
виданий 
10.11.2011

5 Методична 
робота у 
закладах 
позашкільної 
освіти

Посада: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
кандидат 
педагогічних наук.
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Підготовка 
майбутніх фахівців з 
дизайну у вищому 
навчальному закладі» 
зі спеціальності 
13.00.04 ¬ Теорія та 
методика професійної 
освіти. 
Відповідність пункту 



30 Ліцензійних умов 
підпунктам 2, 3, 5, 8, 
13, 14, 15, 16, 17: 
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;
1. Оружа Л.В. Новації 
у позашкільній освіті 
України: сучасні 
тенденції // 
Мистецька освіта: 
зміст, технології, 
менеджмент. Випуск 
12. К.: МІХМД, 2017. 
С.289-299.
2. Оружа Л.В. 
Формування 
готовності 
майбутнього фахівця з 
дизайну до 
аналітичної та 
дослідницької 
діяльності // 
Етнодизайн у 
контексті українського 
національного 
відродження та 
європейської 
інтеграції. Збірник 
наукових праць. Книга 
перша. Полтава, 2017. 
С.228-233.
3. Оружа Л.В. 
Визначальне 
значення варіативної 
складової освітньої 
програми у 
формуванні 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців з 
дизайну // Мистецька 
освіта: зміст, 
технології, 
менеджмент. Випуск 
13. К. : МІХМД, 2018. 
С.220-231.
4. Оружа Л.В. Кар’єрні 
орієнтації майбутніх 
дизайнерів / 
Л.В.Оружа, 
В.Ф.Орлов, О.О.Фурса 
// Мистецька освіта: 
зміст, технології, 
менеджмент. Випуск 
11. Київ. : ТОВ 
«Тонар», 2016. С .21-
34.
5. Оружа Л.В. К 
вопросу развития 
профессиональной 
компетентности 
будущих учителей 
дизайна как 
целостного 
социально-
профессионального 
качества. // 
Трасформация в 
образовании : 
диалектика традиций 
и инноваций. 
Казахстан, Астана : ОК 
«Детский сад – школа 
– гимназия № 47», 
2018. С. 160–175.
3) наявність виданого 



підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Оружа Л.В. 
Підготовка майбутніх 
фахівців з дизайну у 
вищому навчальному 
закладі. Монографія. 
К. ІВЦ АЛКОН, 2011. 
188 с.
2. Оружа Л.В. 
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. доц. 
Н.В. Кардаш, доц. 
Л.М. Олексюк-Казо та 
ін.  К.: НПУ, 2017. 82 
с.
3. Оружа Л.В. 
Стратегія розвитку 
позашкільної освіти / 
авт.: Л.В.Оружа та 
інші/  за ред. проф. О. 
В. Биковської.  К. : 
ІВЦ АЛКОН, 2018. 96 
с.
3. Оружа Л.В. 
Рецензент 
навчального 
посібника: Психолого-
педагогічні тренінги у 
системі 
консультування з 
професійної кар’єри 
учнів професійно-
технічних навчальних 
закладів: навчальний 
посібник [Алєксєєва С. 
В., Гриценок І. А., 
Закатнов Д. О., 
Кузьмінська Л. Д., 
Орлов В. Ф.]; за редак. 
Д. О. Закатнова. 
Житомир: «Полісся», 
2019. 200 с.
5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи 
1. Член 
організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 
Литви через діалог і 
співпрацю», Литва, 
Литовський 
едукологічний 
університет (вересень-
грудень, 2017). 
2. Участь в 
Міжнародній 
програмі  творчих 
канікул «Давайте 
творити разом» 
спільно з 
Національним 
палацом дітей» (НДД) 
міністерства освіти і 
науки Болгарії, 2018 р.

8) виконання функцій 



наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: «Мистецька 
освіта: зміст, 
технології, 
менеджмент».
https://zbirnik.mixmd.
edu.ua/artedu/editorial
-board 
2. Член 
організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розроблення 
сучасної концепції 
позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» за 
Грантом Президента 
України  
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.).

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Оружа Л.В. 
Управління закладом 
позашкільної освіти. 
Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи 
студентів. Київ: ТОВ 
«Тонар», 2020. 30 с.
2. Оружа Л.В. 
Організація 
навчально-виховного 
процесу у 
позашкільному 
навчальному закладі. 
Методична розробка 
теми. Київ: ТОВ 
«Тонар», 2019. 22 с. 
3. Оружа Л.В. 
Методична робота у 
закладах 
позашкільної освіти. 
Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи 
студентів. Київ: ТОВ 
«Тонар», 2020. 30 с.



14) робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів;
1. Член організаційнго 
комітету 
Всеукраїнської 
виставки-конкурсу 
«Талановиті! 
Наполегливі! 
Успішні!» 2015, 16, 17, 
18, 19 роки.
2. Член 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Тенденції розвитку 
вітчизняного дизайну 
та дизайн-освіти у 
вимірах сучасності».
3. Член 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих учених 
«Мистецтво і дизайн: 
традиції, пошук, 
перспективи».
4. Керівництво 
курсовими, і 
магістерськими 
роботами. 

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Оружа Л.В. Стан 
сформованості 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців з 
дизайну в умовах 
навчання у коледжі. ІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
“Професійна освіта в 



умовах сталого 
розвитку суспільства”. 
Київ.: «Міленіум». 
08.11.2018.
2 Оружа Л.В. 
Формування 
індивідуального 
стилю роботи 
вихованців 
позашкільних 
навчальних закладів 
засобами 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва. VIII 
Міжнародна науково-
практична 
конференція пам’яті 
академіка 
Д.О.Тхоржевського 
«Трудове навчання і 
технології: сучасні 
реалії та перспективи 
розвитку». Київ. 
23.05.2018.
3. Оружа Л.В. 
Інформаційне 
повідомлення «Досвід 
організації 
позашкільної освіти в 
регіонах України (на 
прикладі 
Тернопільської 
області)». V Ювілейна 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Наукова еліта у 
розвитку держави». 
Київ. 25-26.09.2018.
4. Оружа Л.В. 
Особливості 
навчальної мотивації 
вихованців 
позашкільних 
навчальних закладів. 
Українсько-польський 
науковий семінар 
«Вільний час у 
розвитку особистості». 
Київ. 13.04.2018.
5. Оружа Л.В. Шляхи 
розвитку сучасної 
дизайн-освіти України 
щодо методик творчої 
підготовки студентів. 
Круглий стіл 
«Актуальні проблеми 
мистецької освіти: 
обмін досвідом». Київ. 
23.04.2019.

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член Міжнародної 
асоціації  
позашкільної освіти 
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
28 років

110987 Попова 
Ганна 
Дмитрівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
бакалавра, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 

8 Наукові основи 
позашкільної 
освіти

Посада: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
кандидат 
педагогічних наук.



рік закінчення: 
2007, 

спеціальність: 
0101 

Педагогічна 
освіта, Диплом 

магістра, 
Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Трудове 
навчання. 
Виробничі 
технології. 

Основи 
виробництва, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 009566, 
виданий 

26.09.2012, 
Атестат 

доцента 12ДЦ 
043750, 
виданий 

29.09.2015

Вчене звання: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти. 
Тема кандидатської 
дисертації: «Методика 
навчання дизайну 
одягу 
старшокласників у 
позашкільних 
навчальних закладах» 
зі спеціальності 
13.00.02 – Теорія та 
методика навчання 
технологій.
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 2, 3, 5, 8, 
14, 16, 17:
2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
1. Попова Г.Д. Історія 
виникнення та 
основні 
характеристики 
техніки «декупаж». 
Міжнародна науково-
практична 
конференція пам’яті 
Д.О. Тхоржевського 
«Трудове навчання та 
технології: сучасні 
реалії та перспективи 
розвитку», 2017.
2. Попова Г.Д. 
Педагогічний 
потенціал системи 
позашкільної освіти / 
Г. Д. Попова // 
Наукові записки 
[Національного 
педагогічного 
університету ім. М. П. 
Драгоманова]. Сер. : 
Педагогічні та 
історичні науки. 2014. 
Вип. 121. С. 190-196.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
Попова Г.Д. 
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. доц. 
Н.В. Кардаш, доц. 
Л.М. Олексюк-Казо та 
ін. – К.: НПУ, 2017. – 
82 с.

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи 
«Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 
Литви через діалог і 
співпрацю». – 



Литовський 
едукологічний 
університет. – 2017.

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту)
1. Член 
організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розроблення 
сучасної концепції 
позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» за 
Грантом Президента 
України  
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.).
2. Член 
організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 
Литви через діалог і 
співпрацю», Литва, 
Литовський 
едукологічний 
університет (вересень-
грудень, 2017).

14) керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; робота у 
складі 
організаційного 
комітету
1. Член 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
виставки-конкурсу 
«Талановиті! 
Наполегливі! 
Успішні!» 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019 рр.
2. Науковий гурток 
«Впровадження 
інновацій у зміст 
гуртків декоративно-
ужиткового 
мистецтва»
3. Керівництво 
курсовими і 
магістерськими 
роботами 

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю 
Член Міжнародної 
асоціації  
позашкільної освіти

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
8 років



64336 Олексюк-
Казо Лариса 
Маркіянівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 

педагогічний 
інститут 

ім.О.М.Горьког
о, рік 

закінчення: 
1975, 

спеціальність:  
загальнотехніч
ні дисципліни і 
праця, Атестат 
доцента 12ДЦ 

016093, 
виданий 

22.12.2006

43 Науковий 
семінар

Посада: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Вчене звання: доцент 
кафедри загально-
технічних дисциплін.
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 2, 3, 5, 8, 
13, 14, 16, 17:

2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
Олексюк-Казо Л. М. 
Національно-
патріотичний 
потенціал 
декоративно-
прикладного 
мистецтва // 
Науковий часопис 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова : зб. 
наук. пр. К. : НПУ, 
2016. Вип. 30. С. 159–
163. (Серія № 5. 
“Педагогічні науки: 
реалії та 
перспективи”).

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
1. Олексюк-Казо Л. М. 
Навчально-
методичний посібник 
«Лабораторний 
практикум з основ 
прикладної творчості» 
К.:2004. 102 с.
2. Олексюк-Казо Л. М. 
Навчальний посібник 
«Основи прикладної 
творчості». К.:2006. 
202 с.
3. Олексюк-Казо Л. М.  
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. доц. 
Н.В. Кардаш, доц. 
Л.М. Олексюк-Казо та 
ін. К.: НПУ, 2017. 82 с.
4. Олексюк-Казо Л. М. 
Стратегія розвитку 
позашкільної освіти / 
авт.: Л.М. Олексюк-
Казо та інші/  за ред. 
проф. О. В. 
Биковської. – К. : ІВЦ 
АЛКОН, 2018. 96 с.

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи 
1. Участь в 
Міжнародній 
програмі  творчих 
канікул «Давайте 



творити разом» 
спільно з  
Національним 
палацом дітей» (НДД) 
міністерства освіти і 
науки Болгарії, 2018, 
2019 рр.
2. Член 
організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 
Литви через діалог і 
співпрацю», Литва, 
Литовський 
едукологічний 
університет (вересень-
грудень, 2017).

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту);
1. Член 
організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розроблення 
сучасної концепції 
позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» за 
Грантом Президента 
України  
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.).

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;

1. Олексюк-Казо Л. М. 
Методичні 
рекомендації 
«Виконання і 
оформлення 
рефератів». К.:2005. 
23 с.
2. Олексюк-Казо Л. М. 
Методичний посібник 
«Матеріалознавство 
та технологія 
матеріалів». К.:2007. 
30 с.
3. Олексюк-Казо Л. М. 
Методичні 
рекомендації 
«Курсова робота з 
основ прикладної 
творчості». К.:2009. 
38 с.
4. Олексюк-Казо Л. М. 
Методичний посібник 
«Самостійна робота з 
історії науки і 



техніки». К. 2017. 90 с.
5. Олексюк-Казо Л. М. 
Методичний посібник 
«Лабораторний 
практикум з 
матеріалознавства і 
технології 
матеріалів». К. 2018. 
42 с.

14) керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів;

1. Член 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
виставки-конкурсу 
«Талановиті! 
Наполегливі! 
Успішні!» 2015, 16, 17, 
18, 19 роки.
2. Член експертної 
комісії конкурсу 
«Навчальні програми 
за напрямами 
позашкільної освіти» 
(художньо-естетичний 
напрямок)  згідно 
наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 15.10.2017 р.
3. Член експертної 
комісії  
Всеукраїнського 
конкурсу майстерності 
педагогічних 
працівників 
позашкільних 
навчальних закладів 
«Джерело творчості» 
у номінації «Методист 
- 2018»
4. Науковий гурток 
«Зміст освіти з 
декоративно-
прикладної творчості 
з методикою 
викладання для 
вчителів трудового 
навчання»
5. Керівництво 
курсовими і 
магістерськими 
роботами 

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Олексюк-Казо Л. М. 
Стратегія розвитку 
позашкільної освіти. 
газета «Освіта». 19-26 
вересня 2018. С. 1-12
2. Олексюк-Казо Л. М. 



Информационно-
практическая 
составляющая 
программи курса 
«Декоративно-
прикладное искусство 
и техническое 
творчество», 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. м. 
Астана, Казахстан. 9-
11 листопада 2018. С. 
115-118
3. Олексюк-Казо Л. М. 
Технологічний 
практикум у 
становлення 
професійної 
майстерності. Тези 
доповіді. УІІ 
Міжнародна 
конференція «Трудове 
навчання та 
технології»: Сучасні 
реалії та перспектива 
розвитку. К.:2017. С. 
41-46.
4. Олексюк-Казо Л. М. 
Технології художньої 
обробки деревини. 
Журнал «Трудова 
підготовка в рідній 
школі». №2. 2020. С. 
13-18.

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю 
1. Член Міжнародної 
асоціації  
позашкільної освіти
2. Виконавчий 
директор 
Всеукраїнської 
асоціації випускників 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
42 роки 

173 Гармата 
Олександр 
Миколайови
ч

доцент 
кафедри 
екології, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
природничо-
географічної 

освіти та 
екології

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 

педагогічний 
інститут 
ім.О.М. 

Горького, рік 
закінчення: 

1991, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 043532, 
виданий 

26.06.2017

21 Практикум з 
еколого-
натуралістично
го напряму 
позашкільної 
освіти

Посада: доцент 
кафедри екології 
Факультету 
природничо-
географічної освіти та 
екології НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
кандидат 
педагогічних наук.
Вчене звання: доцент 
кафедри екології.
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Формування 
екологічної культури 
майбутніх учителів 
технологій з 
використанням 
засобів мультимедіа» 
зі спеціальності 
13.00.02 - теорія та 
методика навчання 
(технічні дисципліни).
Відповідність пункту 



30 Ліцензійних умов 
підпунктам  1, 2, 3, 15, 
17:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Arefiev, V., 
Tymoshenko, O., 
Malechko, T., Domina, 
Zh., Bezkopylny, O., 
Dutchak, Yu., 
Riabchenko, V., 
Garmata, O., Griban, 
G., Rusanivskyi, S., 
Меlnychuk, V., 
Bloshchynskyi, I., & 
Prontenko, K. (2020). 
Methodology of 
differentiation of 
health-improving 
classes in physical 
education for primary 
school students. 
International Journal of 
Applied Exercise 
Physiology, 9(7), 134-
143. Retrieved from 
http://www.ijaep.com/i
ndex.php/IJAE/article/
view/1054.

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
1. Гармата О. М. 
Формування 
екологічної культури 
майбутніх учителів 
неприродничих 
спеціальностей з 
використанням 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій / О. М. 
Гармата // Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
Випуск 42. Київ : Вид-
во НПУ імені М. П. 
Драгоманова, 2013. С. 
40-43.
2. Гармата О. М. 
Екологічна культура 
майбутніх учителів та 
оцінка її стану / О. М. 
Гармата // Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
–  Випуск 44.  Київ : 



Вид-во НПУ імені М. 
П. Драгоманова, 2013. 
С. 41-45.
3. Гармата О. М. 
Особливості 
застосування засобів 
мультимедіа в 
формуванні 
екологічної культури 
майбутніх учителів 
технологій / О. М. 
Гармата // Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
Випуск 42. Київ : Вид-
во НПУ імені М. П. 
Драгоманова, 2013. С. 
40-43
4. Гармата О. М. 
Мультимедіа в 
організації 
навчального процесу з 
формування 
екологічної культури 
майбутніх учителів 
технологій / О. М. 
Гармата // Наукові 
записки : [збірник 
наукових статей] / М-
во освіти і науки 
України, Нац. пед. ун-
т імені М. П. 
Драгоманова ; упор. Л. 
Л. Макаренко. – Київ : 
Вид-во НПУ імені М. 
П. Драгоманова, 2015. 
Випуск СXХVІІІ (128). 
С. 176-185. (Серія 
педагогічні науки)
5. Гармата О. М. 
Методичний супровід 
процесу формування 
екологічної культури 
майбутніх учителів 
технологій / О. М. 
Гармата, Л. Л. 
Макаренко // Наукова 
скарбниця освіти 
Донеччини : науково-
методичний журнал. 
Випуск № 5 . 2016. С. 
27-32.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
1. Лазебна О.М., 
Гармата О.М., 
Бондаренко Л.І. 
Ландшафтна екологія 
з основами 
ґрунтознавства. 
Практикум для 
студентів 
спеціальності 
«Екологія». К.: НПУ 
ім..М.П.Драгоманова, 
2018. 79 с.
2. Гармата О. М. 
Екологія. Навчальна 
програма / О. М. 
Гармата. Київ : НПУ 
ім. М. П. 
Драгоманова, 2016. 8 
с.



15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Актуальні проблеми 
технологічної, 
професійної освіти, 
культурології та 
дизайну» 
(Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
В.Г.Короленка, 9-10 
жовтня 2018 року) 
2. Регіональна 
науково-практична 
конференція 
студентів, аспірантів і 
модних вчених (28 
листопада 2018 року, 
м. Чернігів). НУЧК 
імені Т.Г.Шевченка, 
2018.
3. Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Актуальні проблеми 
психології розвитку 
особистості» 
(Міністерство освіти і 
науки україни, 
Національний 
педагогічний 
університет імені М. 
П. Драгоманова, 
Інститут психології 
імені Г. С. Костюка 
Національної 
Академії педагогічних 
наук україни. 14-15 
травня 2020 року).

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
21 рік

173 Гармата 
Олександр 
Миколайови
ч

доцент 
кафедри 
екології, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
природничо-
географічної 

освіти та 
екології

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 

педагогічний 
інститут 
ім.О.М. 

Горького, рік 
закінчення: 

1991, 
спеціальність:  

, Диплом 
кандидата наук 

ДK 043532, 
виданий 

26.06.2017

21 Практикум з 
туристсько-
краєзнавчого 
напряму 
позашкільної 
освіти

Посада: доцент 
кафедри екології 
Факультету 
природничо-
географічної освіти та 
екології НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
кандидат 
педагогічних наук.
Вчене звання: доцент 
кафедри екології.
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Формування 
екологічної культури 
майбутніх учителів 
технологій з 
використанням 
засобів мультимедіа» 
зі спеціальності 
13.00.02 - теорія та 
методика навчання 
(технічні дисципліни).



Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам  1, 2, 3, 15, 
17:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection;
1. Arefiev, V., 
Tymoshenko, O., 
Malechko, T., Domina, 
Zh., Bezkopylny, O., 
Dutchak, Yu., 
Riabchenko, V., 
Garmata, O., Griban, 
G., Rusanivskyi, S., 
Меlnychuk, V., 
Bloshchynskyi, I., & 
Prontenko, K. (2020). 
Methodology of 
differentiation of 
health-improving 
classes in physical 
education for primary 
school students. 
International Journal of 
Applied Exercise 
Physiology, 9(7), 134-
143. Retrieved from 
http://www.ijaep.com/i
ndex.php/IJAE/article/
view/1054.

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
1. Гармата О. М. 
Формування 
екологічної культури 
майбутніх учителів 
неприродничих 
спеціальностей з 
використанням 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій / О. М. 
Гармата // Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
Випуск 42. Київ : Вид-
во НПУ імені М. П. 
Драгоманова, 2013. С. 
40-43.
2. Гармата О. М. 
Екологічна культура 
майбутніх учителів та 
оцінка її стану / О. М. 
Гармата // Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 



–  Випуск 44.  Київ : 
Вид-во НПУ імені М. 
П. Драгоманова, 2013. 
С. 41-45.
3. Гармата О. М. 
Особливості 
застосування засобів 
мультимедіа в 
формуванні 
екологічної культури 
майбутніх учителів 
технологій / О. М. 
Гармата // Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
5. Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 
Випуск 42. Київ : Вид-
во НПУ імені М. П. 
Драгоманова, 2013. С. 
40-43
4. Гармата О. М. 
Мультимедіа в 
організації 
навчального процесу з 
формування 
екологічної культури 
майбутніх учителів 
технологій / О. М. 
Гармата // Наукові 
записки : [збірник 
наукових статей] / М-
во освіти і науки 
України, Нац. пед. ун-
т імені М. П. 
Драгоманова ; упор. Л. 
Л. Макаренко. – Київ : 
Вид-во НПУ імені М. 
П. Драгоманова, 2015. 
Випуск СXХVІІІ (128). 
С. 176-185. (Серія 
педагогічні науки)
5. Гармата О. М. 
Методичний супровід 
процесу формування 
екологічної культури 
майбутніх учителів 
технологій / О. М. 
Гармата, Л. Л. 
Макаренко // Наукова 
скарбниця освіти 
Донеччини : науково-
методичний журнал. 
Випуск № 5 . 2016. С. 
27-32.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
1. Лазебна О.М., 
Гармата О.М., 
Бондаренко Л.І. 
Ландшафтна екологія 
з основами 
ґрунтознавства. 
Практикум для 
студентів 
спеціальності 
«Екологія». К.: НПУ 
ім..М.П.Драгоманова, 
2018. 79 с.
2. Гармата О. М. 
Екологія. Навчальна 
програма / О. М. 
Гармата. Київ : НПУ 
ім. М. П. 
Драгоманова, 2016. 8 



с.

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Актуальні проблеми 
технологічної, 
професійної освіти, 
культурології та 
дизайну» 
(Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
В.Г.Короленка, 9-10 
жовтня 2018 року) 
2. Регіональна 
науково-практична 
конференція 
студентів, аспірантів і 
модних вчених (28 
листопада 2018 року, 
м. Чернігів). НУЧК 
імені Т.Г.Шевченка, 
2018.
3. Міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Актуальні проблеми 
психології розвитку 
особистості» 
(Міністерство освіти і 
науки україни, 
Національний 
педагогічний 
університет імені М. 
П. Драгоманова, 
Інститут психології 
імені Г. С. Костюка 
Національної 
Академії педагогічних 
наук україни. 14-15 
травня 2020 року).

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
21 рік

365181 Лісовий 
Оксен 
Васильович

доцент, 
Сумісництв
о

Інженерно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008244, 
виданий 

26.06.2012

7 Практикум з 
дослідницько-
експериментал
ьного напряму 
позашкільної 
освіти

Посада: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
кандидат 
філософських наук.
Вчене звання: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти.
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Соціокультурна 
самоідентифікація
особистості» зі 
спеціальності 
09.00.04 – 
філософська 
антропологія, 
філософія культури. 
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 5, 8, 9, 10, 



11, 12, 14, 16, 17:
5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи  

Міжнародні науково-
практичні заходи 
(конференції «Україна 
– очима молодих»; 
«Спектроскопія 
молекул і кристалів», 
«HighMatTech», 
школи для педагогів 
та учнів на базі CERN 
та X-LAB). 

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;

Заступник головного 
редактора збірника 
наукових праць 
Наукові записки 
Малої академії наук 
України» серія 
«Педагогічні науки»

9) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів “Мала 
академія наук 
України”;
Щорічно 
відповідальний за 
організацію ІІІ етапу 
НДР НЦ «МАНУ»
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти 
1. Директор 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»
2. Співпраця з 
Міністерством освіти і 
науки України, 
3. Співпраця з 
Громадською Радою 
при Міністерстві 



освіти і науки 
України,
4. Співпраця з 
Комітетом Верховної 
Ради України з питань 
освіти, науки та 
інновацій
5.  Заступник голови 
вченої ради НЦ 
«МАНУ».
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
Голова атестаційної 
комісії наукових 
працівників НЦ 
«МАНУ».

12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
 
Автор 4 патентів на 
винахід (свідоцтв про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір).

14) робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів;
1. Всеукраїнського 
конкурс-захист 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»
2. Всеукраїнські 
наукові профільні 
школи МАН; літні 
школи МАН
3.  Всеукраїнські 
навчально-
дослідницькі 



експедиції
4. Семінари-
практикуми 
керівників наукових 
товариств учнів МАН, 
педагогів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів у 
рамках 
всеукраїнського 
науково-освітнього 
проекту МАН 
«Відкрита освітня 
лабораторія»
5.  Просвітницько-
освітні проекти 
«НашРід.UA» та 
«Справжня Україна»
6. Мобільні студії 
популярної науки та 
техніки
7. Всеукраїнські 
конкурси та фестивалі 
(конкурс-захист 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН, 
конкурси «МАН – 
Юніор Ерудит»
8. МАН – Юніор 
Дослідник»; 
«Розкрилля душі», 
«Мій Шевченко», 
виставка-конкурс 
«Майбутнє України», 
фестиваль 
інноваційних проектів 
«SikorskyChallenge», 
Інтернет-турнір із 
природничих 
дисциплін, олімпіади 
з робототехніки та 
філософії тощо)
9. З метою 
проведення наукових, 
освітніх, культурно-
мистецьких, 
суспільно-
громадських та 
патріотично-виховних 
заходів при НЦ МАНУ 
відкрито Центр науки 
і мистецтва «DIYA»

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю 
Комітет позашкільної 
освіти Громадської 
Ради при Міністерстві 
освіти і науки 
України. 

Член Міжнародної 
асоціації  
позашкільної освіти 

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
16 років

64336 Олексюк-
Казо Лариса 
Маркіянівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 

педагогічний 
інститут 

ім.О.М.Горьког

43 Практикум з 
науково-
технічного 
напряму 
позашкільної 
освіти

Посада: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Вчене звання: доцент 
кафедри загально-
технічних дисциплін.



о, рік 
закінчення: 

1975, 
спеціальність:  
загальнотехніч
ні дисципліни і 
праця, Атестат 
доцента 12ДЦ 

016093, 
виданий 

22.12.2006

Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 2, 3, 5, 8, 
13, 14, 16, 17:

2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
Олексюк-Казо Л. М. 
Національно-
патріотичний 
потенціал 
декоративно-
прикладного 
мистецтва // 
Науковий часопис 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова : зб. 
наук. пр. К. : НПУ, 
2016. Вип. 30. С. 159–
163. (Серія № 5. 
“Педагогічні науки: 
реалії та 
перспективи”).

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
1. Олексюк-Казо Л. М. 
Навчально-
методичний посібник 
«Лабораторний 
практикум з основ 
прикладної творчості» 
К.:2004. 102 с.
2. Олексюк-Казо Л. М. 
Навчальний посібник 
«Основи прикладної 
творчості». К.:2006. 
202 с.
3. Олексюк-Казо Л. М.  
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. доц. 
Н.В. Кардаш, доц. 
Л.М. Олексюк-Казо та 
ін. К.: НПУ, 2017. 82 с.
4. Олексюк-Казо Л. М. 
Стратегія розвитку 
позашкільної освіти / 
авт.: Л.М. Олексюк-
Казо та інші/  за ред. 
проф. О. В. 
Биковської. – К. : ІВЦ 
АЛКОН, 2018. 96 с.

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи 
1. Участь в 
Міжнародній 
програмі  творчих 
канікул «Давайте 
творити разом» 
спільно з  
Національним 
палацом дітей» (НДД) 
міністерства освіти і 
науки Болгарії, 2018, 
2019 рр.
2. Член 



організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 
Литви через діалог і 
співпрацю», Литва, 
Литовський 
едукологічний 
університет (вересень-
грудень, 2017).

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту);
1. Член 
організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розроблення 
сучасної концепції 
позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» за 
Грантом Президента 
України  
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.).

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;

1. Олексюк-Казо Л. М. 
Методичні 
рекомендації 
«Виконання і 
оформлення 
рефератів». К.:2005. 
23 с.
2. Олексюк-Казо Л. М. 
Методичний посібник 
«Матеріалознавство 
та технологія 
матеріалів». К.:2007. 
30 с.
3. Олексюк-Казо Л. М. 
Методичні 
рекомендації 
«Курсова робота з 
основ прикладної 
творчості». К.:2009. 
38 с.
4. Олексюк-Казо Л. М. 
Методичний посібник 
«Самостійна робота з 
історії науки і 
техніки». К. 2017. 90 с.
5. Олексюк-Казо Л. М. 
Методичний посібник 
«Лабораторний 
практикум з 
матеріалознавства і 
технології 
матеріалів». К. 2018. 



42 с.

14) керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів;

1. Член 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
виставки-конкурсу 
«Талановиті! 
Наполегливі! 
Успішні!» 2015, 16, 17, 
18, 19 роки.
2. Член експертної 
комісії конкурсу 
«Навчальні програми 
за напрямами 
позашкільної освіти» 
(художньо-естетичний 
напрямок)  згідно 
наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 15.10.2017 р.
3. Член експертної 
комісії  
Всеукраїнського 
конкурсу майстерності 
педагогічних 
працівників 
позашкільних 
навчальних закладів 
«Джерело творчості» 
у номінації «Методист 
- 2018»
4. Науковий гурток 
«Зміст освіти з 
декоративно-
прикладної творчості 
з методикою 
викладання для 
вчителів трудового 
навчання»
5. Керівництво 
курсовими і 
магістерськими 
роботами 

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Олексюк-Казо Л. М. 
Стратегія розвитку 
позашкільної освіти. 
газета «Освіта». 19-26 
вересня 2018. С. 1-12
2. Олексюк-Казо Л. М. 
Информационно-
практическая 
составляющая 
программи курса 
«Декоративно-
прикладное искусство 
и техническое 
творчество», 



Міжнародна науково-
практична 
конференція. м. 
Астана, Казахстан. 9-
11 листопада 2018. С. 
115-118
3. Олексюк-Казо Л. М. 
Технологічний 
практикум у 
становлення 
професійної 
майстерності. Тези 
доповіді. УІІ 
Міжнародна 
конференція «Трудове 
навчання та 
технології»: Сучасні 
реалії та перспектива 
розвитку. К.:2017. С. 
41-46.
4. Олексюк-Казо Л. М. 
Технології художньої 
обробки деревини. 
Журнал «Трудова 
підготовка в рідній 
школі». №2. 2020. С. 
13-18.

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю 
1. Член Міжнародної 
асоціації  
позашкільної освіти
2. Виконавчий 
директор 
Всеукраїнської 
асоціації випускників 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
42 роки 

365181 Лісовий 
Оксен 
Васильович

доцент, 
Сумісництв
о

Інженерно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 008244, 
виданий 

26.06.2012

7 Діловодство у 
закладах 
позашкільної 
освіти

Посада: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
кандидат 
філософських наук.
Вчене звання: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти.
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Соціокультурна 
самоідентифікація
особистості» зі 
спеціальності 
09.00.04 – 
філософська 
антропологія, 
філософія культури. 
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 5, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 16, 17:
5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи  

Міжнародні науково-
практичні заходи 



(конференції «Україна 
– очима молодих»; 
«Спектроскопія 
молекул і кристалів», 
«HighMatTech», 
школи для педагогів 
та учнів на базі CERN 
та X-LAB). 

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;

Заступник головного 
редактора збірника 
наукових праць 
Наукові записки 
Малої академії наук 
України» серія 
«Педагогічні науки»

9) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів “Мала 
академія наук 
України”;
Щорічно 
відповідальний за 
організацію ІІІ етапу 
НДР НЦ «МАНУ»
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти 
1. Директор 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»
2. Співпраця з 
Міністерством освіти і 
науки України, 
3. Співпраця з 
Громадською Радою 
при Міністерстві 
освіти і науки 
України,
4. Співпраця з 
Комітетом Верховної 
Ради України з питань 
освіти, науки та 
інновацій
5.  Заступник голови 
вченої ради НЦ 
«МАНУ».



11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
Голова атестаційної 
комісії наукових 
працівників НЦ 
«МАНУ».

12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
 
Автор 4 патентів на 
винахід (свідоцтв про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір).

14) робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів;
1. Всеукраїнського 
конкурс-захист 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»
2. Всеукраїнські 
наукові профільні 
школи МАН; літні 
школи МАН
3.  Всеукраїнські 
навчально-
дослідницькі 
експедиції
4. Семінари-
практикуми 
керівників наукових 
товариств учнів МАН, 
педагогів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів у 
рамках 
всеукраїнського 



науково-освітнього 
проекту МАН 
«Відкрита освітня 
лабораторія»
5.  Просвітницько-
освітні проекти 
«НашРід.UA» та 
«Справжня Україна»
6. Мобільні студії 
популярної науки та 
техніки
7. Всеукраїнські 
конкурси та фестивалі 
(конкурс-захист 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН, 
конкурси «МАН – 
Юніор Ерудит»
8. МАН – Юніор 
Дослідник»; 
«Розкрилля душі», 
«Мій Шевченко», 
виставка-конкурс 
«Майбутнє України», 
фестиваль 
інноваційних проектів 
«SikorskyChallenge», 
Інтернет-турнір із 
природничих 
дисциплін, олімпіади 
з робототехніки та 
філософії тощо)
9. З метою 
проведення наукових, 
освітніх, культурно-
мистецьких, 
суспільно-
громадських та 
патріотично-виховних 
заходів при НЦ МАНУ 
відкрито Центр науки 
і мистецтва «DIYA»

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю 
Комітет позашкільної 
освіти Громадської 
Ради при Міністерстві 
освіти і науки 
України. 

Член Міжнародної 
асоціації  
позашкільної освіти 

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
16 років

365182 Савенко 
Олександр 
Олександров
ич

доцент, 
Сумісництв
о

Інженерно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
магістра, 

Київський 
національний 
економічний 
університет, 

рік закінчення: 
2000, 

спеціальність: 
050104 

Фінанси, 
Диплом 
магістра, 

Київський 
університет 
імені Тараса 
Шевченка, 

7 Менеджмент 
управління 
персоналом 
позашкільної 
освіти

Посада: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
кандидат 
педагогічних наук.
Вчене звання: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти.
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Економічна 
підготовка учнів у 
позашкільних 
навчальних закладах» 
зі спеціальності 



Інститут 
міжнародних 
відносин, рік 
закінчення: 

1998, 
спеціальність: 

030401 
Міжнародні 
відносини

13.00.02 — Теорія і 
методика навчання». 
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 2, 3, 14, 
15,16, 17, 18:
2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України;

1. Lyudmyla 
Krupelnytska, Vsevolod 
Zelenin, Nataliia 
Ortikova, Viktoriia 
Sytnyk, Olекsandr 
Savenko. Features Of 
Staff Motivation In The 
Field Of Information 
Technology // 
International Journal 
Of Scientific & 
Technology Research. 
2019.- V.8, Is. 8. С.27-
30. Publication 
Indexing – IJSTR: 
SCOPUS/Elsevier, 
Google Scholar, 
CiteFactor 
http://www.ijstr.org/fin
al-
print/aug2019/Features
-Of-Staff-Motivation-
In-The-Field-Of-
Information-
Technology.pdf
2. Турбан В.В., 
Савенко О.О. 
Становлення та 
професійне 
самовизначення 
особистості  / В.В. 
Турбан, Савенко О.О. 
//Актуальні проблеми 
психології: Збірник 
наукових праць 
Інституту психології 
імені Г. С. Костюка 
НАПН України. К.: 
ДП «Інформаційно-
аналітичне 
агентство», 2019. Том. 
Х. Психологія 
навчання. Генетична 
психологія. Медична 
психологія. Вип. 33. 
284 с. С. 223 234.
3. Ортікова Н.В., 
Савенко О.О. 
Проблематика 
побудови моделі 
кар’єрного зростання 
фахівців державної 
служби зайнятості: 
теоретичний аспект / 
«Збірник наукових 
праць Державного 
вищого навчального 
закладу «Запорізький 
національний 
університет» та 
Інституту психології 
імені Г.С.Костюка 
НАПН України» / За 
ред. С.Д.Максименка, 
М.Г. Ткалич.  
Запоріжжя: ЗНУ, 
2019.  №2 (16)  C.85-
90.



3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії; 
1. Савенко О.О. 
Стратегія розвитку 
позашкільної освіти / 
авт.: О.О.Савенко та 
інші/  за ред. проф. О. 
В. Биковської.  К. : 
ІВЦ АЛКОН, 2018. 96 
с. ISBN 978-966-8449-
64-2.
2. Savchenko N., 
Savenko O. World 
economic trends: 
influence on the public 
employment policy 
realization in Ukraine / 
N. Savchenko, O. 
Savenko  // 
DEVELOPMENT OF 
THE INNOVATIVE 
ENVIRONMENTAL 
AND ECONOMIC 
SYSTEM IN UKRAINE 
: Collective monograph. 
– Prague: OKTAN 
PRINT s.r.o., 2019. – р. 
167–187.

14) керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; робота у 
складі 
організаційного 
комітету
Проблемна група 
«Економічний 
супровід в 
позашкільній освіті»

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Кириченко В. Н., 
Савенко О.О., 
Ковганич Г.Г. Річний 
план роботи закладу 
освіти під ключ / 
Кириченко В. Н., 
Савенко О.О., 
Ковганич Г.Г.  // 
газета «Методист». 
Житомир: 2020. 
Вип.5. С. 28–51.
2. «Форми і методи  
професійної орієнтації 
населення». 
«Перспективи 
розвитку центрів 
професійно-технічної 
освіти державної 
служби зайнятості як 
інституцій розвитку 
кар’єри та освіти 
дорослих».
3. «Практика надання 
профорієнтаційних 
послуг у 
дистанційному 



форматі». 
«Використання 
професійної 
діагностики в роботі 
спеціаліста державної 
служби зайнятості».
4. Наукова доповідь: 
«Модернізація послуг 
з професійної 
орієнтації населення».
5. Наукова доповідь: 
«Вплив 
глобалізаційних 
процесів на розвиток 
системи освіти 
дорослих і ринок 
праці України».
6. Розроблено 
методичний семінар з 
питань організації 
профорієнтаційної 
роботи

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю 
 Член Міжнародної 
асоціації позашкільної 
освіти.

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
11 років

18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Консультування 
Державного центру 
зайнятості з питань 
професійної орієнтації 
та професійного 
навчання  

64336 Олексюк-
Казо Лариса 
Маркіянівна

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 
державний 

педагогічний 
інститут 

ім.О.М.Горьког
о, рік 

закінчення: 
1975, 

спеціальність:  
загальнотехніч
ні дисципліни і 
праця, Атестат 
доцента 12ДЦ 

016093, 
виданий 

22.12.2006

43 Практикум з 
художньо-
естетичного 
напряму 
позашкільної 
освіти

Посада: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Вчене звання: доцент 
кафедри загально-
технічних дисциплін.
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 2, 3, 5, 8, 
13, 14, 16, 17:

2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
Олексюк-Казо Л. М. 
Національно-
патріотичний 
потенціал 
декоративно-
прикладного 
мистецтва // 
Науковий часопис 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова : зб. 
наук. пр. К. : НПУ, 
2016. Вип. 30. С. 159–
163. (Серія № 5. 
“Педагогічні науки: 



реалії та 
перспективи”).

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
1. Олексюк-Казо Л. М. 
Навчально-
методичний посібник 
«Лабораторний 
практикум з основ 
прикладної творчості» 
К.:2004. 102 с.
2. Олексюк-Казо Л. М. 
Навчальний посібник 
«Основи прикладної 
творчості». К.:2006. 
202 с.
3. Олексюк-Казо Л. М.  
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. доц. 
Н.В. Кардаш, доц. 
Л.М. Олексюк-Казо та 
ін. К.: НПУ, 2017. 82 с.
4. Олексюк-Казо Л. М. 
Стратегія розвитку 
позашкільної освіти / 
авт.: Л.М. Олексюк-
Казо та інші/  за ред. 
проф. О. В. 
Биковської. – К. : ІВЦ 
АЛКОН, 2018. 96 с.

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи 
1. Участь в 
Міжнародній 
програмі  творчих 
канікул «Давайте 
творити разом» 
спільно з  
Національним 
палацом дітей» (НДД) 
міністерства освіти і 
науки Болгарії, 2018, 
2019 рр.
2. Член 
організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 
Литви через діалог і 
співпрацю», Литва, 
Литовський 
едукологічний 
університет (вересень-
грудень, 2017).

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту);
1. Член 
організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розроблення 
сучасної концепції 



позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» за 
Грантом Президента 
України  
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.).

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;

1. Олексюк-Казо Л. М. 
Методичні 
рекомендації 
«Виконання і 
оформлення 
рефератів». К.:2005. 
23 с.
2. Олексюк-Казо Л. М. 
Методичний посібник 
«Матеріалознавство 
та технологія 
матеріалів». К.:2007. 
30 с.
3. Олексюк-Казо Л. М. 
Методичні 
рекомендації 
«Курсова робота з 
основ прикладної 
творчості». К.:2009. 
38 с.
4. Олексюк-Казо Л. М. 
Методичний посібник 
«Самостійна робота з 
історії науки і 
техніки». К. 2017. 90 с.
5. Олексюк-Казо Л. М. 
Методичний посібник 
«Лабораторний 
практикум з 
матеріалознавства і 
технології 
матеріалів». К. 2018. 
42 с.

14) керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів;

1. Член 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
виставки-конкурсу 
«Талановиті! 
Наполегливі! 
Успішні!» 2015, 16, 17, 
18, 19 роки.



2. Член експертної 
комісії конкурсу 
«Навчальні програми 
за напрямами 
позашкільної освіти» 
(художньо-естетичний 
напрямок)  згідно 
наказу Міністерства 
освіти і науки України 
від 15.10.2017 р.
3. Член експертної 
комісії  
Всеукраїнського 
конкурсу майстерності 
педагогічних 
працівників 
позашкільних 
навчальних закладів 
«Джерело творчості» 
у номінації «Методист 
- 2018»
4. Науковий гурток 
«Зміст освіти з 
декоративно-
прикладної творчості 
з методикою 
викладання для 
вчителів трудового 
навчання»
5. Керівництво 
курсовими і 
магістерськими 
роботами 

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Олексюк-Казо Л. М. 
Стратегія розвитку 
позашкільної освіти. 
газета «Освіта». 19-26 
вересня 2018. С. 1-12
2. Олексюк-Казо Л. М. 
Информационно-
практическая 
составляющая 
программи курса 
«Декоративно-
прикладное искусство 
и техническое 
творчество», 
Міжнародна науково-
практична 
конференція. м. 
Астана, Казахстан. 9-
11 листопада 2018. С. 
115-118
3. Олексюк-Казо Л. М. 
Технологічний 
практикум у 
становлення 
професійної 
майстерності. Тези 
доповіді. УІІ 
Міжнародна 
конференція «Трудове 
навчання та 
технології»: Сучасні 
реалії та перспектива 
розвитку. К.:2017. С. 
41-46.
4. Олексюк-Казо Л. М. 
Технології художньої 
обробки деревини. 
Журнал «Трудова 
підготовка в рідній 



школі». №2. 2020. С. 
13-18.

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю 
1. Член Міжнародної 
асоціації  
позашкільної освіти
2. Виконавчий 
директор 
Всеукраїнської 
асоціації випускників 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
42 роки 

136595 Шевченко 
Володимир 
Вікторович

Завідувач 
кафедрою, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
молодшого 
спеціаліста, 

Корсунь-
Шевченківське 

педагогічне 
училище ім. 

Т.Г. Шевченка, 
рік закінчення: 

2003, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти. Трудове 
навчання, 
Диплом 

бакалавра, 
Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2007, 
спеціальність: 

0101 
Педагогічна 

освіта, Диплом 
магістра, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2008, 
спеціальність: 

010103 
Педагогіка і 

методика 
середньої 

освіти.Трудове 
навчання, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 011882, 

виданий 
28.03.2013, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

042230, 
виданий 

28.04.2015

10 Виробничі 
технології

1. Шевченко 
Володимир 
Вікторович
Посада: завідувач 
кафедри загально-
технічних дисциплін 
та охорони праці ІПФ 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова
Науковий ступінь: 
кандидат 
педагогічних наук.
Вчене звання: доцент 
кафедри 
інформаційних систем 
і технологій. 
Тема кандидатської 
дисертації: «Методика 
навчання 
інформатичних 
дисциплін майбутніх 
учителів технологій 
засобами інтернет-
технологій» зі 
спеціальності 13.00.02 
– теорія і методика 
навчання (технічні 
дисципліни).
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 2, 3,10, 14, 
15, 17:

2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
1. Шевченко В.В., 
Олефіренко Т.О. / 
Визначення 
структурних 
компонентів процесу 
формування графічної 
компетентності 
майбутніх учителів 
технологій. / 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
№ 5. Педагогічні 
науки: реалії та 
перспективи. Випуск 
51: збірник наукових 
праць. К.: Вид-во НПУ 



імені М. П. 
Драгоманова, 2015. С. 
211-218.
2. Шевченко В.В. / 
Педагогічні умови 
впровадження 
інтернет – технологій 
в процесі вивчення 
дисциплін 
інформатичного 
циклу. / Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
№ 5. Педагогічні 
науки: реалії та 
перспективи. Випуск 
51: збірник наукових 
праць. К.: Вид-во НПУ 
імені М. П. 
Драгоманова, 2015. С. 
317-323.
3. Шевченко В.В. 
Киберпреступность 
как составляющая 
часть 
информационной 
безопасности. / 
Украина-Болгария – 
Європейский Союз: 
Современное 
состояние и 
перспективы. 
Международная 
Конференция. Том 1. ( 
Отв. ред. Л. А. 
Корчевская) Изд-во 
«Наука и економика». 
Варна. 2016. С 249-
252.
4. Шевченко В.В., 
Маркусь І.С. Роль та 
місце педагогічних 
програмних засобів в 
системі підготовки 
майбутніх учителів 
технологій. / 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
№ 5. Педагогічні 
науки: реалії та 
перспективи. Випуск 
51: збірник наукових 
праць. К.: Вид-во НПУ 
імені М. П. 
Драгоманова, 2017. С. 
312-218.
5. Шевченко В.В. 
Освітнє інформаційне 
середовище в системі 
фахової підготовки 
майбутніх учителів 
технологій. / «Наукові 
записки. Серія: 
Педагогічні науки» 
Кіровоградського 
державного 
педагогічного 
університету імені 
Володимира 
Винниченка Випуск 
259: зб. Наукових 
праць. К. :Вид-во 
КДПУ В. Винниченка, 
2017. С. 201-210.
6. Шевченко В.В. 



Компетентності 
викладача, як 
керівника: критерії 
ефективності / 
Освітній Дискурс. 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. 
Випуск 2. Частина 1. 
Педагогічні Науки: 
збірник наукових 
праць. К.: Вид-во 
«Гілея». 2017. С. 43-
52.
7. Шевченко В.В., 
Маркусь І.С. 
Теоретичні аспекти 
використання 
мережевих сервісів на 
основі хмарних 
технологій в процесі 
підготовки майбутніх 
учителів технологій / 
Наукові записки 
Національного 
педагогічного 
університету імені 
М.П.Драгоманова. 
Серія Педагогічні 
науки. Випуск 139 : зб. 
Наукових праць. К. 
:Вид-во НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 
2018. С. 247-257.
8. Шевченко В.В., 
Коростель П.В. 
/Educational aspects of 
the use of network 
services based on cloud 
technologies in the 
training of future 
teachers / “Scientific 
development and 
achievements”. Volume 
3. London 2018, United 
Kingdom N1 7GU. - P. 
224-234.
9. Шевченко В.В., 
Шуляк Ю.Л. 
Теоретико–правові 
особливості 
здійснення 
незаконних 
злочинних операцій з 
використанням 
комп'ютерних 
технологій / 
International Journal of 
Innovative 
Technologies in Social 
Science. 4(8). Vol/3/ 
2018. International 
Scientific and Practical 
Conference Social and 
Economic Aspects of 
Education in Modern 
Society, - P. 80-84.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
1. Шевченко В.В. 
Інформаційно-
технічні засоби 
навчання / 
Навчально-
методичний посібник. 
К.: НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 



2015. 63 с.

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти 
1. Завідувач 
організаційно – 
методичного відділу 
Навчально – 
методичного центру 
Університету 
протягом 2012 – 2017 
р.р
2. Член Вченої ради 
Інженерно-
педагогічного 
факультету.

14) керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; робота у 
складі 
організаційного 
комітету
1. Керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим гуртком 
Науковий гурток 
«Інноваційні 
комп'ютерні 
технології»
2. Керівництво 
курсовими, 
бакалаврськими та 
магістерськими 
роботами

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. І Всеукраїнської 
науково практичної 
інтернет конференції 
«Енергоефективність: 
наука, технології, 
застосування» 29 
листопада 2017 р. 
Київ: НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 
2017. С. 11-14.
2. ХХХVІІІ 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
інтернет-конференції 
«Вітчизняна наука на 
зламі епох: проблеми 
та перспективи 
розвитку»: Зб. Наук. 
Праць. Переяслав-
Хмельницький, 2017 
Вип 38. С. 350-354.
3. VII міжнародна 
науково-практична 
інтернет-конференція 
"Травневі наукові 
читання"). 2018.
4. Щорічна науково-
звітна конференція 
викладачів НПУ ім. 
М. П. Драгоманова
17) досвід практичної 
роботи за 



спеціальністю не 
менше п’яти років
10 років 

159616 Єгорова 
Олександра 
Іванівна

Доцент, 
Сумісництв
о

Інженерно-
педагогічний 

факультет

0 Організація 
позашкільної 
освіти у 
закладах 
позашкільної 
освіти

Посада: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
кандидат 
педагогічних наук
Тема кандидатської 
дисертації: «Розвиток 
позашкільної освіти у 
США» зі 
спеціальності: 13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки.
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 2, 3, 5, 8, 
13, 14, 16, 17:
2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Yehorova O. 
Perspectives of Civic 
Upbringing as in
Non-Formal Education. 
Interdisciplinary 
Contexts of Special 
Pedagogy number 
21/2018. 311-328 p. 
http://wse.home.amu.e
du.pl/czasopisma_nauk
owe/konteksty/wydania
/Interdyscyplinarne_k
2. Єгорова О. 
Громадянське 
виховання як 
спеціальний напрям 
позашкільної освіти. 
Науковий вісник 
Східноєвропейського 
університету ім. Лесі 
Українки. Серія: 
педагогічні науки, №2 
(351) 2017. 8-14 с. 
Iegorova O. Historical 
and Pedagogical 
Overview of Non-
formal
3. Education in the USA 
/ O. Iegorova // Debata 
Edukacyjna : 
Czasopismo naukowe 
Instytutu Nauk o 
Wychowaniu 
Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. 
Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie 
wydawane w formie 
rocznika. Kraków : 
Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN 
w Krakowie, 2014. 
Rocznik nr 7. P. 43–54.
4. Єгорова О. І. Аналіз 
законодавчого 
забезпечення 
позашкільної освіти у 
США / О. І. Єгорова // 
Наукові записки НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
: зб. наук. ст. К. : НПУ, 
2015. Вип. СХХVІІІ 
(128) С. 261–267.



7. Олександра 
Єгорова. Розвиток 
позашкільної науки у 
США: обґрунтування 
періодів і тенденцій. 
Рідна школа, 2016. 
№11-12 (1043-1044). 
11-12c. 
5. Єгорова О. І. 
Сучасна практика 
позашкільної освіти 
Сполучених Штатів 
Америки /О. І. 
Єгорова // Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 
П. Драгоманова. Серія 
№ 5. Педагогічні 
науки: реалії та 
перспективи. Вип. 37 : 
зб. наук. ст. / за наук. 
ред. О. В. Биковської, 
Л. Л. Макаренко. К. : 
Вид-во
НПУ імені М. П. 
Драгоманова, 2012. С. 
254–259.
6. Pedagogical sciences: 
realities and 
perspectives. - N 37: 
selection of scientific 
Art. / Scientific editors 
O.V. Bykovskaya, L. L. 
Makarenko. - K.: View 
of the NPU named after 
MP Drahomanov, 2012. 
P. 254-259.
7. Єгорова О. І. 
Позашкільна освіта у 
США: особливості 
сучасних 
позашкільних / О. І. 
Єгорова // Наукові 
записки НПУ ім. М. П. 
Драгоманова : зб. 
наук. ст. К. : НПУ, 
2011. Вип. ХСІІІ (93). 
С. 283–289

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
Єгорова О., Биковська 
О. Позашкільна 
освіта: міжнародний 
досвід і
кращі практики 
громадянського 
виховання дітей і 
молоді. O.Yehorova, 
O.Bykovska After-
school education: 
international 
experiences and best 
practices of civic 
education of children 
and youth”, Наукове 
видання. Суми: 
Університетська 
книга, 2017/Scientific 
edition, 
Sumy:Universytetska 
Knyha, 2017.176 с. 
http://enpuir.npu.edu.
ua/handle/123456789/
20531



5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи 
1. Керівник проекту 
«Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 
Литви через діалог і 
співпрацю», Литва, 
Литовський 
едукологічний 
університет (вересень-
грудень, 2017).
2. Проект 
«Позашкільна освіта 
України та Польщі: 
розвиток співпраці». – 
Республіка Польща, 
Педагогічний 
університет імені 
Комісії народної 
освіти в Кракові. 2018.

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Робота у складі 
організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розроблення 
сучасної концепції 
позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» за 
Грантом Президента 
України 
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.).

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
Єгорова О. 
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. О.І. 
Єгорова, доц. Н.В. 
Кардаш та ін. К.: НПУ, 



2017. 82 с.

14) керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою
1. Член 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
виставки-конкурсу 
«Талановиті! 
Наполегливі! 
Успішні!» 2017, 2018, 
2019 рр.
2. Науковий гурток 
«Іноземний досвід 
позашкільної освіти»
3. Керівництво 
курсовими і 
магістерськими 
роботами 

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Егорова А.И. 
Эффективность 
партнерств в сфере 
внешкольного 
образования на 
примере опыта США. 
Развитие социального 
партнерства в 
интересах детей: 
Коллективная 
монография по 
материалам 
Международной 
научно-практической 
конференции. // Под 
ред. Проф. 
А.Н.Тесленко.-
Астана:Издательство 
АСТ Полиграф, 2018. 
160-165 с.
2. Егорова А. И. 
Развитие 
внешкольного 
образования в США / 
А. И. Егорова // 
Образование в 
интеграции: мат-лы 
Международной 
науч.-прак. конф. 
Трасформация в 
образовании : 
диалектика традиций 
и инноваций. 
Казахстан, Астана : ОК 
«Детский сад – школа 
– гимназия № 47», 
2016. С. 160–175.
3. Yehorova О. Civic 
Education as a Special 
Direction of Non-
Formal Education, 
abstracts of scientific 
reports from the 2th 
international
scientific conference 
“Towards Research 
Based Education”19-
20.10.2017, Vilnius, 



Lithuania. 
http://elaba.lvb.lt/prim
o_library/libweb/action
/dlDisplay.do?
vid=ELABA&search_sc
ope=LABTALL&docId=
ELABAPDB24434969&f
n=permalink; 
talpykla.elaba.lt/elabafe
dora/objects/elaba:244
34969/datastreams/MA
IN/content. 
4. Oleksandra 
Yehorova, Vaiva 
Jucevičiūtė-
Bartkevičienė. 
Fostering the
cultural identity in non-
formal art education, 
42nd International 
Academic Conference, 
IISES, International 
Institute of Social and 
Economic Sciences, 
September 10-11, 2018, 
Rome 
http://iises.net/past-
conferences/academic/
42nd-international-
academic-
conferencerome/
page-conference-
program-42iac; Full 
abstract: 
http://iises.net/pastcon
ferences/academic/42n
d-international-
academicconference-
rome/page-
conferenceprogram-
42iac?rid=9401

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член Міжнародної 
асоціації позашкільної 
освіти

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
7 років

40284 Биковська 
Олена 
Володимирів
на

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 006957, 

виданий 
12.11.2008, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011297, 
виданий 

04.07.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
012088, 
виданий 

20.04.2006, 
Атестат 

професора 
12ПP 006958, 

виданий 
01.07.2011

18 Моніторинг та 
аналітика 
позашкільної 
освіти

1.  Биковська Олена 
Володимирівна
 Посада: завідувач 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
доктор педагогічних 
наук.
Вчене звання: 
професор кафедри 
теорії та методики 
професійної 
підготовки.
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Теоретико-методичні 
основи позашкільної 
освіти в Україні» зі 
спеціальності 13.00.01 
— загальна педагогіка 
та історія педагогіки».
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 1, 2, 3, 4, 5, 



8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 
17, 18:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Bykovska O. 
Ukrainian After-School 
Education System:State 
and Topical Tendencies 
in the Development 
//ICTEP 2019 
International Council of 
Environmental 
Engineering Education 
«Technology of 
Environmental 
Protection». Slovakia, 
23–25.10.2019. 53–59 
https://ieeexplore.ieee.
org/document/8968961

2. Bykovska O. 
Competency-Based 
Approach in the After-
School Education as 
Innovative Methods 
//ICTEP 2019 
International Council of 
Environmental 
Engineering Education 
«Technology of 
Environmental 
Protection». Slovakia, 
23–25.10.2019. 49–53
https://ieeexplore.ieee.
org/document/896895
9

2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
1. Биковська О.В. 
Освіта як система. 
Тріада «Людина–
Освіта–Держава» / 
Рідна школа. 2017. № 
10-11. С. 68-75.
2. Биковська О. 
Педагогіка 
позашкільної освіти 
як субдисципліна 
педагогіки. Рідна 
школа. 2016. № 11-12. 
С. 48-53. 
3. Биковська О. В. 25 
років Незалежності 
України – 25 років 
розвитку 
позашкільної освіти. 
Рідна школа. 2016. № 
5-6.
4. Биковська О. В. 
Позашкільна освіта і 
компетентнісний 
підхід // Освіта для 
сучасності = Edukacja 
dla współсzesności : зб. 
наук. пр. : у 2 т. / М-во 
освіти і науки 
України, НАПН 



України, НПУ імені М. 
П. Драгоманова та ін. 
Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. 
Драгоманова, 2015. Т. 
1. С. 269–276.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
1. Биковська О.В., 
Сущенко Т.І. 
Позашкільна 
педагогіка : навч. 
посіб.  К.: НПУ, 2020. 
270 с.
2. Стратегія розвитку 
позашкільної освіти / 
за ред. проф. О. В. 
Биковської. К. : ІВЦ 
АЛКОН, 2018. 96 с.
3. Биковська О. 
Позашкільна освіта: 
міжнародний досвід і 
кращі практики 
громадянського 
виховання дітей і 
молоді : моногр. / 
О.Биковська, 
О.Єгорова. Суми, 
Університетська 
книга, 2017. 176 с.
4. Биковська О. 
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. доц. 
Н.В. Кардаш, доц. 
Л.М. Олексюк-Казо та 
ін. К.: НПУ, 2017. 82 с.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
- 3 доктори 
педагогічних наук: 
Слабко Володимир 
Миколайович, 
Сущенко Лариса 
Олександрівна, 
Каричковський 
Василь Дмитрович
- 8 кандидатів 
педагогічних наук: 
Єгорова Олександра 
Іванівна, Попова 
Ганна Дмитрівна, 
Савенко Олександр 
Олександрович та ін.

 5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи 
1. Міжнародні проекти 
«E-Learning in After-
School Education», 
«Світ Позашкілля» 
(2020) 
2. Грант Президента 
України 
«Розроблення 
сучасної концепції 



позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» 
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.)
3. Проект 
«Громадянська освіта: 
пошук нових підходів 
до успішного 
впровадження 
Національної 
програми 
громадянської освіти в 
Україні». Програма 
професійного 
зростання за 
підтримки USAID, 
World Learning, 
CEUME, Education 
Impact. Франція. 2016.  
4. Українсько-
литовський проект 
«Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 
Литви через діалог і 
співпрацю». Литва, 
Литовський 
едукологічний 
університет. 2017.
5. Проект 
«Позашкільна освіта 
України та Польщі: 
розвиток співпраці». 
Республіка Польща, 
Педагогічний 
університет імені 
Комісії народної 
освіти в Кракові. 2018.

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
1. Науковий керівник 
гранту Президента 
України 
«Розроблення 
сучасної концепції 
позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» 
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.)
Член редколегій 
фахових видань: 
2. Pedagogika 
przedszkolna i 
wczenoszkolna. Kraków 
: Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN 
w Krakowie.



Kultura–Sztuka–
Edukacja. Kraków : 
Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN 
w Krakowie.
3. Науковий часопис 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова : зб. 
наук. пр. К. : НПУ ім. 
М. П. Драгоманова.

9) участь у журі 
олімпіад чи конкурсів 
“Мала академія наук 
України”
Голова секції 
«Педагогіка» III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої 
академії наук.

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти 
Завідувач кафедри 
позашкільної освіти 
Інженерно-
педагогічного 
факультету НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Член Вченої ради 
інженерно-
педагогічного 
факультету НПУ імені 
М.П. Драгоманова

11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
1. Член 
спеціалізованої Вченої 
ради Д 26.053.19
13.00.02 – теорія та 
методика навчання 
технологій
13.00.02 – теорія та 
методика навчання 
(технічні дисципліни)
13.00.04 – теорія та 
методика професійної 
освіти

2. Офіційний опонент 
Косила М.Ю. на 
захисті кандидатської 
дисертації «Розвиток 
туристсько-
краєзнавчої роботи у 
позашкільних 
навчальних закладах 
України (друга 
половина ХХ – 
початок ХХІ 
століття)».

14) керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; робота у 



складі 
організаційного 
комітету
Науковий гурток 
«Теорія і методика 
позашкільної освіти»
Заступник голови 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
виставки-конкурсу 
«Талановиті! 
Наполегливі! 
Успішні!».

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Биковська О.В. 
Фінансове 
забезпечення 
позашкільної освіти 
/Про стан та 
проблеми 
фінансування освіти і 
науки в Україні : 
матеріали парлам. 
слухань у Верховній 
Раді України 16 лист. 
2016 р. / Верховна 
Рада України, Комітет 
з питань науки і освіти 
; упоряд. Левчук О.М., 
Семенюк С.В., 
Чижевськмй Б.Г. та ін. 
К. : Парлам. Вид-во, 
2017. С. 93-96. (Серія 
«Парламентські 
слухання»).
2. Биковська О.В. 
Освіта і гарантія 
цивілізації або освіта у 
всіх епостасіях / 
Тижневик «Освіта». 
2017. № 34-35. С. 4-5.
3. Биковська О.В. Нові 
алгоритми творчості: 
кафедра позашкільної 
освіти / Тижневик 
«Освіта». 2017. № 48-
49. С. 2.
4. Биковська О. В. 
Правове забезпечення 
позашкільної освіти / 
Правове забезпечення 
реформи освіти в 
Україні : матер. 
парлам. слухань у 
Верховній Раді 
України 9 груд. 2015 р. 
/ Верховна Рада 
України, Комітет з 
питань науки і освіти. 
К.: Парлам. Вид-во, 
2016. С. 66-68.
5. Биковська О. 
Позашкільна освіта: 
сучасні теоретико-
методичні основи. 
Тижневик “Освіта”. 
2016. № 34-35. С. 4-5.
6. Биковська О. 
Введення нових 
термінів чи підміна 
понять? Тижневик 
“Освіта”. 2016. № 51-



52. С. 3.
7. Биковська О. 
Створюємо дитині 
можливість набувати 
особистісний досвід 
організації своєї 
самостійної 
діяльності. Тижневик 
“Освіта”. 2015. № 40-
41. С. 2-3.
8. Биковська О. 
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. доц. 
Н.В. Кардаш, доц. 
Л.М. Олексюк-Казо та 
ін. К.: НПУ, 2017. 82 с.
9. Биковська О. В. 
Педагогіка 
позашкільної освіти : 
програма навчальної 
дисцип¬ліни для 
студентів вищих 
педагог. навч. 
закладів, галузь знань 
0101 Педагогічна 
освіта, напрям 
підготовки 6.010103 
технологічна освіта. К. 
: НПУ, 2016. 25 с. 
10. Биковська О. В. 
Основи позашкільної 
освіти : програма 
навчальної 
дисцип¬ліни для 
студентів вищих 
педагог. навч. 
закладів, галузь знань 
0101 Педагогічна 
освіта, напрям 
підготовки 6.010103 
технологічна освіта. К. 
: НПУ, 2014. 22 с. 

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю 
1. Голова Громадської 
Ради при Державній 
службі якості освіти 
України
2. Президент 
Міжнародної асоціації 
позашкільної освіти.
3. Віце-президент 
Всеукраїнської 
асоціації випускників 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
24 роки 

18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Центр позашкільної 
роботи 
Святошинського 
району м. Києва
Національний центр 
«Мала академія наук 
України»



40284 Биковська 
Олена 
Володимирів
на

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 006957, 

виданий 
12.11.2008, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011297, 
виданий 

04.07.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
012088, 
виданий 

20.04.2006, 
Атестат 

професора 
12ПP 006958, 

виданий 
01.07.2011

18 Якість 
позашкільної 
освіти

1.  Биковська Олена 
Володимирівна
 Посада: завідувач 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
доктор педагогічних 
наук.
Вчене звання: 
професор кафедри 
теорії та методики 
професійної 
підготовки.
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Теоретико-методичні 
основи позашкільної 
освіти в Україні» зі 
спеціальності 13.00.01 
— загальна педагогіка 
та історія педагогіки».
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 1, 2, 3, 4, 5, 
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 
17, 18:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Bykovska O. 
Ukrainian After-School 
Education System:State 
and Topical Tendencies 
in the Development 
//ICTEP 2019 
International Council of 
Environmental 
Engineering Education 
«Technology of 
Environmental 
Protection». Slovakia, 
23–25.10.2019. 53–59 
https://ieeexplore.ieee.
org/document/8968961

2. Bykovska O. 
Competency-Based 
Approach in the After-
School Education as 
Innovative Methods 
//ICTEP 2019 
International Council of 
Environmental 
Engineering Education 
«Technology of 
Environmental 
Protection». Slovakia, 
23–25.10.2019. 49–53
https://ieeexplore.ieee.
org/document/896895
9

2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
1. Биковська О.В. 
Освіта як система. 
Тріада «Людина–



Освіта–Держава» / 
Рідна школа. 2017. № 
10-11. С. 68-75.
2. Биковська О. 
Педагогіка 
позашкільної освіти 
як субдисципліна 
педагогіки. Рідна 
школа. 2016. № 11-12. 
С. 48-53. 
3. Биковська О. В. 25 
років Незалежності 
України – 25 років 
розвитку 
позашкільної освіти. 
Рідна школа. 2016. № 
5-6.
4. Биковська О. В. 
Позашкільна освіта і 
компетентнісний 
підхід // Освіта для 
сучасності = Edukacja 
dla współсzesności : зб. 
наук. пр. : у 2 т. / М-во 
освіти і науки 
України, НАПН 
України, НПУ імені М. 
П. Драгоманова та ін. 
Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. 
Драгоманова, 2015. Т. 
1. С. 269–276.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
1. Биковська О.В., 
Сущенко Т.І. 
Позашкільна 
педагогіка : навч. 
посіб.  К.: НПУ, 2020. 
270 с.
2. Стратегія розвитку 
позашкільної освіти / 
за ред. проф. О. В. 
Биковської. К. : ІВЦ 
АЛКОН, 2018. 96 с.
3. Биковська О. 
Позашкільна освіта: 
міжнародний досвід і 
кращі практики 
громадянського 
виховання дітей і 
молоді : моногр. / 
О.Биковська, 
О.Єгорова. Суми, 
Університетська 
книга, 2017. 176 с.
4. Биковська О. 
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. доц. 
Н.В. Кардаш, доц. 
Л.М. Олексюк-Казо та 
ін. К.: НПУ, 2017. 82 с.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
- 3 доктори 
педагогічних наук: 
Слабко Володимир 
Миколайович, 
Сущенко Лариса 



Олександрівна, 
Каричковський 
Василь Дмитрович
- 8 кандидатів 
педагогічних наук: 
Єгорова Олександра 
Іванівна, Попова 
Ганна Дмитрівна, 
Савенко Олександр 
Олександрович та ін.

 5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи 
1. Міжнародні проекти 
«E-Learning in After-
School Education», 
«Світ Позашкілля» 
(2020) 
2. Грант Президента 
України 
«Розроблення 
сучасної концепції 
позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» 
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.)
3. Проект 
«Громадянська освіта: 
пошук нових підходів 
до успішного 
впровадження 
Національної 
програми 
громадянської освіти в 
Україні». Програма 
професійного 
зростання за 
підтримки USAID, 
World Learning, 
CEUME, Education 
Impact. Франція. 2016.  
4. Українсько-
литовський проект 
«Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 
Литви через діалог і 
співпрацю». Литва, 
Литовський 
едукологічний 
університет. 2017.
5. Проект 
«Позашкільна освіта 
України та Польщі: 
розвиток співпраці». 
Республіка Польща, 
Педагогічний 
університет імені 
Комісії народної 
освіти в Кракові. 2018.

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 



переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
1. Науковий керівник 
гранту Президента 
України 
«Розроблення 
сучасної концепції 
позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» 
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.)
Член редколегій 
фахових видань: 
2. Pedagogika 
przedszkolna i 
wczenoszkolna. Kraków 
: Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN 
w Krakowie.
Kultura–Sztuka–
Edukacja. Kraków : 
Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN 
w Krakowie.
3. Науковий часопис 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова : зб. 
наук. пр. К. : НПУ ім. 
М. П. Драгоманова.

9) участь у журі 
олімпіад чи конкурсів 
“Мала академія наук 
України”
Голова секції 
«Педагогіка» III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої 
академії наук.

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти 
Завідувач кафедри 
позашкільної освіти 
Інженерно-
педагогічного 
факультету НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Член Вченої ради 
інженерно-
педагогічного 
факультету НПУ імені 
М.П. Драгоманова

11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
1. Член 
спеціалізованої Вченої 
ради Д 26.053.19
13.00.02 – теорія та 
методика навчання 
технологій



13.00.02 – теорія та 
методика навчання 
(технічні дисципліни)
13.00.04 – теорія та 
методика професійної 
освіти

2. Офіційний опонент 
Косила М.Ю. на 
захисті кандидатської 
дисертації «Розвиток 
туристсько-
краєзнавчої роботи у 
позашкільних 
навчальних закладах 
України (друга 
половина ХХ – 
початок ХХІ 
століття)».

14) керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; робота у 
складі 
організаційного 
комітету
Науковий гурток 
«Теорія і методика 
позашкільної освіти»
Заступник голови 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
виставки-конкурсу 
«Талановиті! 
Наполегливі! 
Успішні!».

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Биковська О.В. 
Фінансове 
забезпечення 
позашкільної освіти 
/Про стан та 
проблеми 
фінансування освіти і 
науки в Україні : 
матеріали парлам. 
слухань у Верховній 
Раді України 16 лист. 
2016 р. / Верховна 
Рада України, Комітет 
з питань науки і освіти 
; упоряд. Левчук О.М., 
Семенюк С.В., 
Чижевськмй Б.Г. та ін. 
К. : Парлам. Вид-во, 
2017. С. 93-96. (Серія 
«Парламентські 
слухання»).
2. Биковська О.В. 
Освіта і гарантія 
цивілізації або освіта у 
всіх епостасіях / 
Тижневик «Освіта». 
2017. № 34-35. С. 4-5.
3. Биковська О.В. Нові 
алгоритми творчості: 
кафедра позашкільної 
освіти / Тижневик 
«Освіта». 2017. № 48-



49. С. 2.
4. Биковська О. В. 
Правове забезпечення 
позашкільної освіти / 
Правове забезпечення 
реформи освіти в 
Україні : матер. 
парлам. слухань у 
Верховній Раді 
України 9 груд. 2015 р. 
/ Верховна Рада 
України, Комітет з 
питань науки і освіти. 
К.: Парлам. Вид-во, 
2016. С. 66-68.
5. Биковська О. 
Позашкільна освіта: 
сучасні теоретико-
методичні основи. 
Тижневик “Освіта”. 
2016. № 34-35. С. 4-5.
6. Биковська О. 
Введення нових 
термінів чи підміна 
понять? Тижневик 
“Освіта”. 2016. № 51-
52. С. 3.
7. Биковська О. 
Створюємо дитині 
можливість набувати 
особистісний досвід 
організації своєї 
самостійної 
діяльності. Тижневик 
“Освіта”. 2015. № 40-
41. С. 2-3.
8. Биковська О. 
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. доц. 
Н.В. Кардаш, доц. 
Л.М. Олексюк-Казо та 
ін. К.: НПУ, 2017. 82 с.
9. Биковська О. В. 
Педагогіка 
позашкільної освіти : 
програма навчальної 
дисцип¬ліни для 
студентів вищих 
педагог. навч. 
закладів, галузь знань 
0101 Педагогічна 
освіта, напрям 
підготовки 6.010103 
технологічна освіта. К. 
: НПУ, 2016. 25 с. 
10. Биковська О. В. 
Основи позашкільної 
освіти : програма 
навчальної 
дисцип¬ліни для 
студентів вищих 
педагог. навч. 
закладів, галузь знань 
0101 Педагогічна 
освіта, напрям 
підготовки 6.010103 
технологічна освіта. К. 
: НПУ, 2014. 22 с. 

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю 
1. Голова Громадської 
Ради при Державній 
службі якості освіти 
України
2. Президент 



Міжнародної асоціації 
позашкільної освіти.
3. Віце-президент 
Всеукраїнської 
асоціації випускників 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
24 роки 

18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Центр позашкільної 
роботи 
Святошинського 
району м. Києва
Національний центр 
«Мала академія наук 
України»

40284 Биковська 
Олена 
Володимирів
на

Завідувач 
кафедри, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
доктора наук 
ДД 006957, 

виданий 
12.11.2008, 

Диплом 
кандидата наук 

ДK 011297, 
виданий 

04.07.2001, 
Атестат 

доцента 02ДЦ 
012088, 
виданий 

20.04.2006, 
Атестат 

професора 
12ПP 006958, 

виданий 
01.07.2011

18 Теорія і 
методика 
позашкільної 
освіти

1.  Биковська Олена 
Володимирівна
 Посада: завідувач 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
доктор педагогічних 
наук.
Вчене звання: 
професор кафедри 
теорії та методики 
професійної 
підготовки.
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Теоретико-методичні 
основи позашкільної 
освіти в Україні» зі 
спеціальності 13.00.01 
— загальна педагогіка 
та історія педагогіки».
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 1, 2, 3, 4, 5, 
8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 
17, 18:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection
1. Bykovska O. 
Ukrainian After-School 
Education System:State 
and Topical Tendencies 
in the Development 
//ICTEP 2019 
International Council of 
Environmental 
Engineering Education 
«Technology of 
Environmental 
Protection». Slovakia, 
23–25.10.2019. 53–59 
https://ieeexplore.ieee.
org/document/8968961

2. Bykovska O. 



Competency-Based 
Approach in the After-
School Education as 
Innovative Methods 
//ICTEP 2019 
International Council of 
Environmental 
Engineering Education 
«Technology of 
Environmental 
Protection». Slovakia, 
23–25.10.2019. 49–53
https://ieeexplore.ieee.
org/document/896895
9

2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
1. Биковська О.В. 
Освіта як система. 
Тріада «Людина–
Освіта–Держава» / 
Рідна школа. 2017. № 
10-11. С. 68-75.
2. Биковська О. 
Педагогіка 
позашкільної освіти 
як субдисципліна 
педагогіки. Рідна 
школа. 2016. № 11-12. 
С. 48-53. 
3. Биковська О. В. 25 
років Незалежності 
України – 25 років 
розвитку 
позашкільної освіти. 
Рідна школа. 2016. № 
5-6.
4. Биковська О. В. 
Позашкільна освіта і 
компетентнісний 
підхід // Освіта для 
сучасності = Edukacja 
dla współсzesności : зб. 
наук. пр. : у 2 т. / М-во 
освіти і науки 
України, НАПН 
України, НПУ імені М. 
П. Драгоманова та ін. 
Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. 
Драгоманова, 2015. Т. 
1. С. 269–276.

3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
1. Биковська О.В., 
Сущенко Т.І. 
Позашкільна 
педагогіка : навч. 
посіб.  К.: НПУ, 2020. 
270 с.
2. Стратегія розвитку 
позашкільної освіти / 
за ред. проф. О. В. 
Биковської. К. : ІВЦ 
АЛКОН, 2018. 96 с.
3. Биковська О. 
Позашкільна освіта: 
міжнародний досвід і 
кращі практики 
громадянського 
виховання дітей і 
молоді : моногр. / 



О.Биковська, 
О.Єгорова. Суми, 
Університетська 
книга, 2017. 176 с.
4. Биковська О. 
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. доц. 
Н.В. Кардаш, доц. 
Л.М. Олексюк-Казо та 
ін. К.: НПУ, 2017. 82 с.
4) наукове 
керівництво 
(консультування) 
здобувача, який 
одержав документ про 
присудження 
наукового ступеня 
- 3 доктори 
педагогічних наук: 
Слабко Володимир 
Миколайович, 
Сущенко Лариса 
Олександрівна, 
Каричковський 
Василь Дмитрович
- 8 кандидатів 
педагогічних наук: 
Єгорова Олександра 
Іванівна, Попова 
Ганна Дмитрівна, 
Савенко Олександр 
Олександрович та ін.

 5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи 
1. Міжнародні проекти 
«E-Learning in After-
School Education», 
«Світ Позашкілля» 
(2020) 
2. Грант Президента 
України 
«Розроблення 
сучасної концепції 
позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» 
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.)
3. Проект 
«Громадянська освіта: 
пошук нових підходів 
до успішного 
впровадження 
Національної 
програми 
громадянської освіти в 
Україні». Програма 
професійного 
зростання за 
підтримки USAID, 
World Learning, 
CEUME, Education 
Impact. Франція. 2016.  
4. Українсько-
литовський проект 
«Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 



Литви через діалог і 
співпрацю». Литва, 
Литовський 
едукологічний 
університет. 2017.
5. Проект 
«Позашкільна освіта 
України та Польщі: 
розвиток співпраці». 
Республіка Польща, 
Педагогічний 
університет імені 
Комісії народної 
освіти в Кракові. 2018.

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
1. Науковий керівник 
гранту Президента 
України 
«Розроблення 
сучасної концепції 
позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» 
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.)
Член редколегій 
фахових видань: 
2. Pedagogika 
przedszkolna i 
wczenoszkolna. Kraków 
: Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN 
w Krakowie.
Kultura–Sztuka–
Edukacja. Kraków : 
Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN 
w Krakowie.
3. Науковий часопис 
НПУ ім. М. П. 
Драгоманова : зб. 
наук. пр. К. : НПУ ім. 
М. П. Драгоманова.

9) участь у журі 
олімпіад чи конкурсів 
“Мала академія наук 
України”
Голова секції 
«Педагогіка» III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої 
академії наук.

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти 
Завідувач кафедри 
позашкільної освіти 
Інженерно-



педагогічного 
факультету НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Член Вченої ради 
інженерно-
педагогічного 
факультету НПУ імені 
М.П. Драгоманова

11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
1. Член 
спеціалізованої Вченої 
ради Д 26.053.19
13.00.02 – теорія та 
методика навчання 
технологій
13.00.02 – теорія та 
методика навчання 
(технічні дисципліни)
13.00.04 – теорія та 
методика професійної 
освіти

2. Офіційний опонент 
Косила М.Ю. на 
захисті кандидатської 
дисертації «Розвиток 
туристсько-
краєзнавчої роботи у 
позашкільних 
навчальних закладах 
України (друга 
половина ХХ – 
початок ХХІ 
століття)».

14) керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; робота у 
складі 
організаційного 
комітету
Науковий гурток 
«Теорія і методика 
позашкільної освіти»
Заступник голови 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
виставки-конкурсу 
«Талановиті! 
Наполегливі! 
Успішні!».

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Биковська О.В. 
Фінансове 
забезпечення 
позашкільної освіти 
/Про стан та 
проблеми 
фінансування освіти і 



науки в Україні : 
матеріали парлам. 
слухань у Верховній 
Раді України 16 лист. 
2016 р. / Верховна 
Рада України, Комітет 
з питань науки і освіти 
; упоряд. Левчук О.М., 
Семенюк С.В., 
Чижевськмй Б.Г. та ін. 
К. : Парлам. Вид-во, 
2017. С. 93-96. (Серія 
«Парламентські 
слухання»).
2. Биковська О.В. 
Освіта і гарантія 
цивілізації або освіта у 
всіх епостасіях / 
Тижневик «Освіта». 
2017. № 34-35. С. 4-5.
3. Биковська О.В. Нові 
алгоритми творчості: 
кафедра позашкільної 
освіти / Тижневик 
«Освіта». 2017. № 48-
49. С. 2.
4. Биковська О. В. 
Правове забезпечення 
позашкільної освіти / 
Правове забезпечення 
реформи освіти в 
Україні : матер. 
парлам. слухань у 
Верховній Раді 
України 9 груд. 2015 р. 
/ Верховна Рада 
України, Комітет з 
питань науки і освіти. 
К.: Парлам. Вид-во, 
2016. С. 66-68.
5. Биковська О. 
Позашкільна освіта: 
сучасні теоретико-
методичні основи. 
Тижневик “Освіта”. 
2016. № 34-35. С. 4-5.
6. Биковська О. 
Введення нових 
термінів чи підміна 
понять? Тижневик 
“Освіта”. 2016. № 51-
52. С. 3.
7. Биковська О. 
Створюємо дитині 
можливість набувати 
особистісний досвід 
організації своєї 
самостійної 
діяльності. Тижневик 
“Освіта”. 2015. № 40-
41. С. 2-3.
8. Биковська О. 
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. доц. 
Н.В. Кардаш, доц. 
Л.М. Олексюк-Казо та 
ін. К.: НПУ, 2017. 82 с.
9. Биковська О. В. 
Педагогіка 
позашкільної освіти : 
програма навчальної 
дисцип¬ліни для 
студентів вищих 
педагог. навч. 
закладів, галузь знань 
0101 Педагогічна 
освіта, напрям 
підготовки 6.010103 



технологічна освіта. К. 
: НПУ, 2016. 25 с. 
10. Биковська О. В. 
Основи позашкільної 
освіти : програма 
навчальної 
дисцип¬ліни для 
студентів вищих 
педагог. навч. 
закладів, галузь знань 
0101 Педагогічна 
освіта, напрям 
підготовки 6.010103 
технологічна освіта. К. 
: НПУ, 2014. 22 с. 

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю 
1. Голова Громадської 
Ради при Державній 
службі якості освіти 
України
2. Президент 
Міжнародної асоціації 
позашкільної освіти.
3. Віце-президент 
Всеукраїнської 
асоціації випускників 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
24 роки 

18) наукове 
консультування 
установ, підприємств, 
організацій протягом 
не менше двох років.
Центр позашкільної 
роботи 
Святошинського 
району м. Києва
Національний центр 
«Мала академія наук 
України»

142947 Оружа 
Лариса 
Володимирів
на

Доцент, 
Основне 
місце 
роботи

Інженерно-
педагогічний 

факультет

Диплом 
кандидата наук 

ДK 001037, 
виданий 
10.11.2011

5 Управління 
закладом 
позашкільної 
освіти

1.  Оружа Лариса 
Володимирівна 
Посада: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
кандидат 
педагогічних наук.
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Підготовка 
майбутніх фахівців з 
дизайну у вищому 
навчальному закладі» 
зі спеціальності 
13.00.04 ¬ Теорія та 
методика професійної 
освіти. 
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 2, 3, 5, 8, 
13, 14, 15, 16, 17: 
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 



України;
1. Оружа Л.В. Новації 
у позашкільній освіті 
України: сучасні 
тенденції // 
Мистецька освіта: 
зміст, технології, 
менеджмент. Випуск 
12. К.: МІХМД, 2017. 
С.289-299.
2. Оружа Л.В. 
Формування 
готовності 
майбутнього фахівця з 
дизайну до 
аналітичної та 
дослідницької 
діяльності // 
Етнодизайн у 
контексті українського 
національного 
відродження та 
європейської 
інтеграції. Збірник 
наукових праць. Книга 
перша. Полтава, 2017. 
С.228-233.
3. Оружа Л.В. 
Визначальне 
значення варіативної 
складової освітньої 
програми у 
формуванні 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців з 
дизайну // Мистецька 
освіта: зміст, 
технології, 
менеджмент. Випуск 
13. К. : МІХМД, 2018. 
С.220-231.
4. Оружа Л.В. Кар’єрні 
орієнтації майбутніх 
дизайнерів / 
Л.В.Оружа, 
В.Ф.Орлов, О.О.Фурса 
// Мистецька освіта: 
зміст, технології, 
менеджмент. Випуск 
11. Київ. : ТОВ 
«Тонар», 2016. С .21-
34.
5. Оружа Л.В. К 
вопросу развития 
профессиональной 
компетентности 
будущих учителей 
дизайна как 
целостного 
социально-
профессионального 
качества. // 
Трасформация в 
образовании : 
диалектика традиций 
и инноваций. 
Казахстан, Астана : ОК 
«Детский сад – школа 
– гимназия № 47», 
2018. С. 160–175.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії;
1. Оружа Л.В. 
Підготовка майбутніх 
фахівців з дизайну у 
вищому навчальному 
закладі. Монографія. 



К. ІВЦ АЛКОН, 2011. 
188 с.
2. Оружа Л.В. 
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. доц. 
Н.В. Кардаш, доц. 
Л.М. Олексюк-Казо та 
ін.  К.: НПУ, 2017. 82 
с.
3. Оружа Л.В. 
Стратегія розвитку 
позашкільної освіти / 
авт.: Л.В.Оружа та 
інші/  за ред. проф. О. 
В. Биковської.  К. : 
ІВЦ АЛКОН, 2018. 96 
с.
3. Оружа Л.В. 
Рецензент 
навчального 
посібника: Психолого-
педагогічні тренінги у 
системі 
консультування з 
професійної кар’єри 
учнів професійно-
технічних навчальних 
закладів: навчальний 
посібник [Алєксєєва С. 
В., Гриценок І. А., 
Закатнов Д. О., 
Кузьмінська Л. Д., 
Орлов В. Ф.]; за редак. 
Д. О. Закатнова. 
Житомир: «Полісся», 
2019. 200 с.
5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи 
1. Член 
організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 
Литви через діалог і 
співпрацю», Литва, 
Литовський 
едукологічний 
університет (вересень-
грудень, 2017). 
2. Участь в 
Міжнародній 
програмі  творчих 
канікул «Давайте 
творити разом» 
спільно з 
Національним 
палацом дітей» (НДД) 
міністерства освіти і 
науки Болгарії, 2018 р.

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 



переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
1. Член редакційної 
колегії наукового 
видання, включеного 
до переліку наукових 
фахових видань 
України: «Мистецька 
освіта: зміст, 
технології, 
менеджмент».
https://zbirnik.mixmd.
edu.ua/artedu/editorial
-board 
2. Член 
організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розроблення 
сучасної концепції 
позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» за 
Грантом Президента 
України  
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.).

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;
1. Оружа Л.В. 
Управління закладом 
позашкільної освіти. 
Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи 
студентів. Київ: ТОВ 
«Тонар», 2020. 30 с.
2. Оружа Л.В. 
Організація 
навчально-виховного 
процесу у 
позашкільному 
навчальному закладі. 
Методична розробка 
теми. Київ: ТОВ 
«Тонар», 2019. 22 с. 
3. Оружа Л.В. 
Методична робота у 
закладах 
позашкільної освіти. 
Методичні 
рекомендації до 
самостійної роботи 
студентів. Київ: ТОВ 
«Тонар», 2020. 30 с.

14) робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 



наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів;
1. Член організаційнго 
комітету 
Всеукраїнської 
виставки-конкурсу 
«Талановиті! 
Наполегливі! 
Успішні!» 2015, 16, 17, 
18, 19 роки.
2. Член 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції 
«Тенденції розвитку 
вітчизняного дизайну 
та дизайн-освіти у 
вимірах сучасності».
3. Член 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції студентів 
та молодих учених 
«Мистецтво і дизайн: 
традиції, пошук, 
перспективи».
4. Керівництво 
курсовими, і 
магістерськими 
роботами. 

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Оружа Л.В. Стан 
сформованості 
професійної 
компетентності 
майбутніх фахівців з 
дизайну в умовах 
навчання у коледжі. ІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
“Професійна освіта в 
умовах сталого 
розвитку суспільства”. 
Київ.: «Міленіум». 
08.11.2018.
2 Оружа Л.В. 
Формування 
індивідуального 
стилю роботи 
вихованців 



позашкільних 
навчальних закладів 
засобами 
декоративно-
ужиткового 
мистецтва. VIII 
Міжнародна науково-
практична 
конференція пам’яті 
академіка 
Д.О.Тхоржевського 
«Трудове навчання і 
технології: сучасні 
реалії та перспективи 
розвитку». Київ. 
23.05.2018.
3. Оружа Л.В. 
Інформаційне 
повідомлення «Досвід 
організації 
позашкільної освіти в 
регіонах України (на 
прикладі 
Тернопільської 
області)». V Ювілейна 
міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Наукова еліта у 
розвитку держави». 
Київ. 25-26.09.2018.
4. Оружа Л.В. 
Особливості 
навчальної мотивації 
вихованців 
позашкільних 
навчальних закладів. 
Українсько-польський 
науковий семінар 
«Вільний час у 
розвитку особистості». 
Київ. 13.04.2018.
5. Оружа Л.В. Шляхи 
розвитку сучасної 
дизайн-освіти України 
щодо методик творчої 
підготовки студентів. 
Круглий стіл 
«Актуальні проблеми 
мистецької освіти: 
обмін досвідом». Київ. 
23.04.2019.

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю;
Член Міжнародної 
асоціації  
позашкільної освіти 
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
28 років

159616 Єгорова 
Олександра 
Іванівна

Доцент, 
Сумісництв
о

Інженерно-
педагогічний 

факультет

0 Психологія 
позашкільної 
освіти

Посада: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
кандидат 
педагогічних наук
Тема кандидатської 
дисертації: «Розвиток 
позашкільної освіти у 
США» зі 
спеціальності: 13.00.01 
– загальна педагогіка 
та історія педагогіки.



Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 2, 3, 5, 8, 
13, 14, 16, 17:
2) наявність наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України
1. Yehorova O. 
Perspectives of Civic 
Upbringing as in
Non-Formal Education. 
Interdisciplinary 
Contexts of Special 
Pedagogy number 
21/2018. 311-328 p. 
http://wse.home.amu.e
du.pl/czasopisma_nauk
owe/konteksty/wydania
/Interdyscyplinarne_k
2. Єгорова О. 
Громадянське 
виховання як 
спеціальний напрям 
позашкільної освіти. 
Науковий вісник 
Східноєвропейського 
університету ім. Лесі 
Українки. Серія: 
педагогічні науки, №2 
(351) 2017. 8-14 с. 
Iegorova O. Historical 
and Pedagogical 
Overview of Non-
formal
3. Education in the USA 
/ O. Iegorova // Debata 
Edukacyjna : 
Czasopismo naukowe 
Instytutu Nauk o 
Wychowaniu 
Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. 
Komisji Edukacji 
Narodowej w Krakowie 
wydawane w formie 
rocznika. Kraków : 
Uniwersytet 
Pedagogiczny im. KEN 
w Krakowie, 2014. 
Rocznik nr 7. P. 43–54.
4. Єгорова О. І. Аналіз 
законодавчого 
забезпечення 
позашкільної освіти у 
США / О. І. Єгорова // 
Наукові записки НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
: зб. наук. ст. К. : НПУ, 
2015. Вип. СХХVІІІ 
(128) С. 261–267.
7. Олександра 
Єгорова. Розвиток 
позашкільної науки у 
США: обґрунтування 
періодів і тенденцій. 
Рідна школа, 2016. 
№11-12 (1043-1044). 
11-12c. 
5. Єгорова О. І. 
Сучасна практика 
позашкільної освіти 
Сполучених Штатів 
Америки /О. І. 
Єгорова // Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені М. 



П. Драгоманова. Серія 
№ 5. Педагогічні 
науки: реалії та 
перспективи. Вип. 37 : 
зб. наук. ст. / за наук. 
ред. О. В. Биковської, 
Л. Л. Макаренко. К. : 
Вид-во
НПУ імені М. П. 
Драгоманова, 2012. С. 
254–259.
6. Pedagogical sciences: 
realities and 
perspectives. - N 37: 
selection of scientific 
Art. / Scientific editors 
O.V. Bykovskaya, L. L. 
Makarenko. - K.: View 
of the NPU named after 
MP Drahomanov, 2012. 
P. 254-259.
7. Єгорова О. І. 
Позашкільна освіта у 
США: особливості 
сучасних 
позашкільних / О. І. 
Єгорова // Наукові 
записки НПУ ім. М. П. 
Драгоманова : зб. 
наук. ст. К. : НПУ, 
2011. Вип. ХСІІІ (93). 
С. 283–289

3. Наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії
Єгорова О., Биковська 
О. Позашкільна 
освіта: міжнародний 
досвід і
кращі практики 
громадянського 
виховання дітей і 
молоді. O.Yehorova, 
O.Bykovska After-
school education: 
international 
experiences and best 
practices of civic 
education of children 
and youth”, Наукове 
видання. Суми: 
Університетська 
книга, 2017/Scientific 
edition, 
Sumy:Universytetska 
Knyha, 2017.176 с. 
http://enpuir.npu.edu.
ua/handle/123456789/
20531

5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи 
1. Керівник проекту 
«Розвиток 
громадянської 
активності і 
міжкультурного 
спілкування молодих 
педагогів України і 
Литви через діалог і 
співпрацю», Литва, 
Литовський 
едукологічний 
університет (вересень-



грудень, 2017).
2. Проект 
«Позашкільна освіта 
України та Польщі: 
розвиток співпраці». – 
Республіка Польща, 
Педагогічний 
університет імені 
Комісії народної 
освіти в Кракові. 2018.

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання
Робота у складі 
організаційного 
комітету з реалізації 
проекту «Розроблення 
сучасної концепції 
позашкільної освіти в 
умовах 
децентралізації» за 
Грантом Президента 
України 
(Розпорядження 
Президента України 
№114/2017-рп від 
29.05.2017 р.).

13) наявність виданих 
навчально-
методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування
Єгорова О. 
Позашкільна освіта: 
навчальні програми 
закладів вищої освіти 
/ за ред. проф. О.В. 
Биковської; укл. О.І. 
Єгорова, доц. Н.В. 
Кардаш та ін. К.: НПУ, 
2017. 82 с.

14) керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою
1. Член 
організаційного 
комітету 
Всеукраїнської 
виставки-конкурсу 
«Талановиті! 
Наполегливі! 
Успішні!» 2017, 2018, 
2019 рр.
2. Науковий гурток 



«Іноземний досвід 
позашкільної освіти»
3. Керівництво 
курсовими і 
магістерськими 
роботами 

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Егорова А.И. 
Эффективность 
партнерств в сфере 
внешкольного 
образования на 
примере опыта США. 
Развитие социального 
партнерства в 
интересах детей: 
Коллективная 
монография по 
материалам 
Международной 
научно-практической 
конференции. // Под 
ред. Проф. 
А.Н.Тесленко.-
Астана:Издательство 
АСТ Полиграф, 2018. 
160-165 с.
2. Егорова А. И. 
Развитие 
внешкольного 
образования в США / 
А. И. Егорова // 
Образование в 
интеграции: мат-лы 
Международной 
науч.-прак. конф. 
Трасформация в 
образовании : 
диалектика традиций 
и инноваций. 
Казахстан, Астана : ОК 
«Детский сад – школа 
– гимназия № 47», 
2016. С. 160–175.
3. Yehorova О. Civic 
Education as a Special 
Direction of Non-
Formal Education, 
abstracts of scientific 
reports from the 2th 
international
scientific conference 
“Towards Research 
Based Education”19-
20.10.2017, Vilnius, 
Lithuania. 
http://elaba.lvb.lt/prim
o_library/libweb/action
/dlDisplay.do?
vid=ELABA&search_sc
ope=LABTALL&docId=
ELABAPDB24434969&f
n=permalink; 
talpykla.elaba.lt/elabafe
dora/objects/elaba:244
34969/datastreams/MA
IN/content. 
4. Oleksandra 
Yehorova, Vaiva 
Jucevičiūtė-
Bartkevičienė. 
Fostering the
cultural identity in non-



formal art education, 
42nd International 
Academic Conference, 
IISES, International 
Institute of Social and 
Economic Sciences, 
September 10-11, 2018, 
Rome 
http://iises.net/past-
conferences/academic/
42nd-international-
academic-
conferencerome/
page-conference-
program-42iac; Full 
abstract: 
http://iises.net/pastcon
ferences/academic/42n
d-international-
academicconference-
rome/page-
conferenceprogram-
42iac?rid=9401

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю
Член Міжнародної 
асоціації позашкільної 
освіти

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
7 років

244569 Процька 
Світлана 
Миколаївна

Викладач, 
Основне 
місце 
роботи

Факультет 
менеджменту 

освіти та науки

Диплом 
магістра, 

Національний 
педагогічний 
університет 
імені М.П. 

Драгоманова, 
рік закінчення: 

2010, 
спеціальність: 

000005 
Педагогіка 

вищої школи, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 054407, 

виданий 
15.10.2019

3 Освітня 
політика

Посада: доцент 
кафедри соціальної 
філософії, філософії 
освіти та освітньої 
політики Факультету 
менеджменту освіти 
та науки НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
кандидат 
педагогічних наук.
Вчене звання: доцент 
кафедри соціальної 
філософії, філософії 
освіти та освітньої 
політики.
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Комп’ютерно 
орієнтована методика 
формування 
професійної-
педагогічної 
компетентності 
майбутніх учителів-
філологів» зі 
спеціальності 13.00.10 
– інформаційно-
комунікаційні 
технології в освіті».
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 1, 2, 3, 10, 
15, 17:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 



або Web of Science 
Core Collection
1. Bobrytska, V. I., 
Reva, T. D., Protska, S. 
M. & Chkhalo, O. M. 
(2020). Effectiveness 
and Stakeholders’ 
Perceptions of the 
Integration of 
Automated E-Learning 
Courses into Vocational 
Education Programmes 
in Universities in 
Ukraine. International 
Journal of Learning, 
Teaching, and 
Educational Research, 
19 (5), 27–46. 
https://doi.org/10.2680
3/ijlter.19.5.3 
2. Бобрицька В.І., 
Процька С.М. 
Формування 
професійних 
компетентностей 
майбутніх філологів 
засобами комп’ютерно 
орієнтованих 
технологій. 
Інформаційні 
технології і засоби 
навчання. 2017. № 2 
(58). С. 59–66, URL: 
http://journal.iitta.gov.
ua/index.php/itlt/issue
/view/87/showToc  
3. 2. Bobrytska V.I., 
Protska S.M. Formation 
of professional 
competencies of the 
future teachers by 
means of a computer-
based methodology: 
investigational 
approach". 
Інформаційні 
технології і засоби 
навчання, 2018. № 5 
(67). С. 121–133. URL: 
https://journal.iitta.gov
.ua/index.php/itlt/issue
/view/96/showToc  
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
1. Процька С.М. 
Комп’ютерно 
орієнтована методика 
формування 
професійно-
педагогічної 
компетентності 
майбутніх учителів-
філологів: особливості 
впровадження. 
Освітній дискурс: 
збірник наукових 
праць / Голов. ред. 
О.П. Кивлюк. Київ: 
«Видавництво 
«Гілея», 2018. Вип. 9 
(11-12). С. 19–31.
2. Бобрицька В.І., 
Процька С.М. 
Організаційно-
педагогічні умови 
використання 



електронних 
навчальних курсів в 
освітньому процесі 
закладів вищої освіти 
України. Вісник 
Національного 
авіаційного 
університету. Серія: 
Педагогіка. 
Психологія: зб. наук. 
пр. Київ: Вид-во Нац. 
авіац. ун-ту «НАУ-
друк», 2019. Вип. 2 
(15). С. 19–24.
3. Процька С.М. 
Мережні ІКТ як 
основа комп’ютерно 
орієнтованої 
методики формування 
професійних 
компетентностей 
майбутніх філологів. 
Педагогічна освіта: 
теорія і практика. 
Психологія. 
Педагогіка: зб. наук. 
пр. Київ. ун-т ім. Б. 
Грінченка. / редкол.: 
Огнев’юк В.О., Хоружа 
Л.Л. та ін. Київ: Київ. 
ун-т ім. Б. Грінченка, 
2017. Випуск 27. С. 
105–108.
4. Процька С.М. Роль 
хмарних технологій у 
формуванні 
професійних 
компетентностей 
бакалаврів філологів в 
умовах 
інформатизації освіти. 
Педагогічний процес: 
теорія і практика: Зб. 
наук. пр. Київ. ун-т ім. 
Бориса Грінченка, 
Благод. фонд ім. 
Антона Макаренка. 
Київ: Едельвейс, 2015. 
Випуск 5-6. С. 88–92
5. Процька С.М. 
Формування 
професійних 
компетентностей 
майбутніх філологів 
засобами комп’ютерно 
орієнтованого 
середовища навчання. 
Сучасні інформаційні 
технології та 
інноваційні методики 
навчання у підготовці 
фахівців: методологія, 
теорія, досвід, 
проблеми: Зб. наук. 
пр. / Редкол.: І.А. 
Зязюн (голова) та ін. 
Київ-Вінниця: ТОВ 
фірма "Планер", 2014. 
Випуск 39. С. 399–401.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
1. Бобрицька В.І., 
Процька С.М. 
Комп’ютерно 
орієнтована освіта 
майбутніх філологів: 
навчально-
методичний посібник 



для студентів ЗВО. 
Полтава: Скайтек, 
2016. 136 с.

10) організаційна 
робота у закладах 
освіти 
1. Вчений секретар 
Вченої ради 
факультету 
менеджменту освіти 
та науки НПУ імені 
М.П. Драгоманова 

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Protska s.m. 
computer oriented 
methods of formation 
of professional 
competence of future 
teachers of philology in 
the structure of open 
education. European 
humanities studies: 
state and society. 
Europejskie studia 
humanistyczne: 
panstwo i 
spoleczenstwo. 2017. T. 
5. Р. 132–143.
2. Процька с.м. 
феномен 
особистісного 
самовизначення 
майбутнього філолога 
в умовах комп’ютерно 
орієнтованої освіти. 
Sophia prima: діалог 
вічного повернення, 
2018, № 1 (1), с. 77-81.
3. Процька с.м. модель 
формування 
професійних 
компетентностей 
майбутніх філологів 
засобами комп’ютерно 
орієнтованих ікт. 
Матеріали звітної 
наукової конференція 
інституту 
інформаційних 
технологій і засобів 
навчання апн україни, 
присвяченої 25 
річниці напн україни 
(м. Київ, 28 березня 
2017 р.) Url: 
http://conf.iitlt.gov.ua/
conference.php?
h_id=15 
4. Процька с.м. 
освітня політика у 
сфері комп’ютерно 
орієнтованої освіти 
майбутніх учителів-
філологів: 
нормативний аналіз. 
Матеріали ііі 
міжнародн. Наук.-
практ конф. 
«концептуальні, 
методологічні та 
практичні проблеми 
соціальної філософії, 



філософії освіти та 
освітньої політики» 
(м. Київ, 24 квітня 
2019 р.). 
5. Процька с.м. 
особистісно 
орієнтоване навчання 
як складова 
комп’ютерно 
орієнтованої системи 
освіти майбутніх 
філологів. 
Дослідження молодих 
учених у контексті 
розвитку сучасної 
науки: матер. V 
щорічної всеук. Наук.-
практ. Конф. (м. Київ, 
09 квітня 2015 р.). М-
во освіти і науки 
україни, київ. Ун-т ім. 
Б. Грінченка, благод. 
Фонд сприян. Розв. 
Осв. Ім. Б. Грінченка / 
за заг. Ред. Огнев’юка 
в.о. / ред. Кол.: в.о. 
огнев’юк, л.л. хоружа, 
в.в. прошкін, о.в. 
дудар. Київ: київ. Ун-т 
ім. Б. Грінченка, 2015. 
С. 130–134.

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
10 років

61941 Саюк 
Валентина 
Іванівна

Професор, 
Основне 
місце 
роботи

Інститут 
неперервної 

освіти

Диплом 
спеціаліста, 
Київський 

національний 
університет 
імені Тараса 

Шевченка, рік 
закінчення: 

1990, 
спеціальність:  

географія, 
Диплом 

кандидата наук 
ДK 042413, 

виданий 
11.10.2007, 

Атестат 
доцента 12ДЦ 

027212, 
виданий 

20.01.2011

21 Педагогіка і 
психологія 
вищої школи

1.  Саюк Валентина 
Іванівна
 Посада: доцент 
кафедри педагогіки і 
психології вищої 
школи Факультету 
менеджменту освіти 
та науки НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
кандидат 
педагогічних наук.
Вчене звання: доцент 
кафедри педагогіки і 
психології вищої 
школи. 
Тема кандидатської 
дисертації: «Розвиток 
професійної 
компетентності 
вчителів географії  у 
системі 
післядипломної 
педагогічної освіти» зі 
спеціальності 13.00.04 
– теорія та методика 
професійної освіти.
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 1, 2, 3, 8, 9, 
10, 12, 13,14, 15, 17:
1) наявність за останні 
п’ять років наукових 
публікацій у 
періодичних 
виданнях, які 
включені до 
наукометричних баз, 
рекомендованих 
МОН, зокрема Scopus 
або Web of Science 
Core Collection, 
Copernicus



1. Саюк В. І. Роль 
освітніх 
консультаційних 
організацій у розвитку 
освіти України /В. І. 
Саюк // Rocznik 
Polsko-Ukraiński: prace 
naukowe Akademii im. 
Jana Długosza w 
Częstochowie. – 
Częstochowa:  
Wydawnictwo im. 
Stanisława 
Podobińskiego 
Akademii im. Jana 
Długosza w 
Częstochowie, 2017.  
Tom XIX. S. 167-177.
2. Valentyna Saiuk. 
Contents of the 
Training of Masters for 
Professional Counseling 
in the Field of 
Education // Edukacja-
Technika-Informatyka. 
2019. NR 1 (27). S.113-
118.
2) наявність не менше 
п’яти наукових 
публікацій у наукових 
виданнях, включених 
до переліку наукових 
фахових видань 
України 
1. Саюк В. І. 
Становлення та 
розвиток 
педагогічного 
дорадництва в Україні 
/ В. І. Саюк // 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені 
М.П.Драгоманова. 
Серія 16. Творча 
особистість учителя: 
проблеми теорії і 
практики: зб. наук. 
праць. / ред.кол. : 
Н.В.Гузій (відп. ред.). 
К. : Вид-во НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 
2015. Вип. 25 (35). С. 
52-58. 
2. Саюк В. І. 
Професійна 
компетентність 
консультантів галузі 
освіти як важливий 
чинник успішної 
фахової діяльності / В. 
І. Саюк // Науковий 
часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені 
М.П.Драгоманова. 
Серія 16. Творча 
особистість учителя: 
проблеми теорії і 
практики: зб. наук. 
праць. / ред.кол. : 
Н.В.Гузій (відп. ред.). 
К. : Вид-во НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 
2016. Вип. 26 (36). С. 
33-38. 
3. Саюк В. І., 
Зімбалевський О. В. 
Діяльність освітніх 



консультаційних 
організацій у розвитку 
освіти м. Києва / В. І. 
Саюк, О. В. 
Зімбалевський // 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені 
М.П.Драгоманова. 
Серія 16. Творча 
особистість учителя: 
проблеми теорії і 
практики: зб. наук. 
праць. / ред.кол. : 
Н.В.Гузій (відп. ред.). 
К. : Вид-во НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 
2017. Вип. 28 (38). С. 
91-95. 
4. Саюк В. І., 
Германчук І. М. 
Формування 
готовності майбутніх 
педагогів до роботи з 
дітьми раннього віку / 
В. І. Саюк, І. М. 
Германчук// 
Науковий часопис 
Національного 
педагогічного 
університету імені 
М.П.Драгоманова. 
Серія 16. Творча 
особистість учителя: 
проблеми теорії і 
практики: зб. наук. 
праць. / ред.кол. : 
Н.В.Гузій (відп. ред.). 
К. : Вид-во НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 
2017. Вип. 29 (39).  С. 
137-141. 
5. Саюк В. І., 
Германчук І. М. 
Проблема готовності 
майбутніх педагогів до 
роботи з дітьми 
раннього віку у світлі 
сучасної української 
освіти / В. І. Саюк, І. 
М. Германчук // Вища 
школа.  2017. № 10 
(159). С. 89-96.
6. Саюк В. І., 
Мельниченко І. І. 
Методична готовність 
майбутніх учителів 
початкової школи до 
використання 
нетрадиційних форм 
навчальних занять // 
Рідна школа. 2019. № 
1 (1061). С. 34-37.
3) наявність виданого 
підручника чи 
навчального 
посібника або 
монографії 
1. Саюк В. І. 
Професійна 
компетентність 
викладачів закладів 
вищої освіти та її 
розвиток у системі 
післядипломної освіти 
// Мультимодусні 
засади 
післядипломної освіти 
для сталого розвитку: 
моногр. / за заг. ред.. 



Рідей Н.М., Сергієнко 
В.П. К. : Вид-во НПУ 
імені 
М.П.Драгоманова, 
2018. С. 244-277.
2. Саюк В. І. та ін. 
Педагогічне 
дорадництво: 
комплекс програмних 
матеріалів профільної 
підготовки магістрів: 
навчальний посібник 
/ керівн. авт. кол. Н. В. 
Гузій; відп. укл. Д. В. 
Щербина; Мін-во 
освіти і науки 
України, Нац. пед. ун-
т імені М. П. 
Драгоманова. К. : Вид-
во НПУ імені М.П. 
Драгоманова, 2016. 
258 с.
3.  Саюк В. І. 
Управління 
професійною 
підготовкою освітніх 
консультантів у 
системі 
післядипломної 
педагогічної освіти // 
Управління 
системами 
післядипломної освіти 
для сталого розвитку 
[колективна 
монографія] / за заг. 
редакцією Рідей Н.М. 
К.: Вид-во НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 
2019. С. 324-344 (691 
с.).
8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 
включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;
1. Відповідальний 
виконавець наукової 
теми: № 4/15-17 
«Акмеологічні засади 
професійно-
педагогічної 
підготовки 
освітянських кадрів» 
(2015-2016 рр.).

9) участь у журі 
олімпіад чи конкурсів 
“Мала академія наук 
України”
Голова секції III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої 
академії наук.

10) організаційна 
робота у закладах 



освіти 
Гарант магістерської 
освітньо-професійної 
програми 
«Педагогічне 
дорадництво» 

12) Наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 
та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
1. «Освітньо-
професійна програма 
підготовки магістра 
галузь знань 1801 
«Специфічні 
категорії» 
спеціальність 
8.18010004 
«Дорадництво» 
кваліфікація 
«консультант з 
дорадництва у сфері 
освіти, методист, 
викладач 
загальнопедагогічних 
дисциплін»;
2. «Освітньо-
кваліфікаційна 
характеристика 
магістра галузь знань 
1801 «Специфічні 
категорії» 
спеціальність 
8.18010004 
«Дорадництво» 
кваліфікація 
«консультант з 
дорадництва у сфері 
освіти, методист, 
викладач 
загальнопедагогічних 
дисциплін»;
3. «Засоби 
діагностики якості 
вищої освіти магістра 
галузь знань 1801 
«Специфічні 
категорії» 
спеціальність 
8.18010004 
«Дорадництво» 
кваліфікація 
«консультант з 
дорадництва у сфері 
освіти, методист, 
викладач 
загальнопедагогічних 
дисциплін»;
4. «Педагогічне 
дорадництво: 
комплекс програмних 
матеріалів профільної 
підготовки магістрів»;
5. «Освітньо-
професійна програма 
«Педагогічне 
дорадництво» другого 
рівня вищої освіти за 
спеціальністю 011 
Освітні, педагогічні 
науки галузі знань 01 
Освіта / Педагогіка 
кваліфікація Магістр з 
освітніх, педагогічних 
наук».

13) наявність виданих 
навчально-



методичних 
посібників/посібників 
для самостійної 
роботи студентів та 
дистанційного 
навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/м
етодичних 
вказівок/рекомендаці
й загальною кількістю 
три найменування;

1. Саюк В. І. 
Теоретичні основи 
методичної роботи та 
педагогічного 
дорадництва : метод. 
рекомендації / В. І. 
Саюк. К. : Вид-во НПУ 
імені М.П. 
Драгоманова, 2015. 48 
с.
2. Саюк В. І. 
Педагогічне 
консультування як 
професійна діяльність 
: метод. рекоменд. / В. 
І. Саюк. К. : Вид-во 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова, 2015. 24 
с.
3. Саюк В. І. Науково-
дослідна практика : 
програма і методичні 
рекомендації / В. І. 
Саюк. К. : Вид-во НПУ 
імені М.П. 
Драгоманова, 2016.  45 
с.
4. Саюк В. І. 
Технології 
педагогічного 
консультування: 
метод. рекоменд. для 
підготовки студентів 
до семінарських і 
практичних занять. – 
К. : Вид-во НПУ імені 
М.П. Драгоманова, 
2018. 50 с.
5. Саюк В. І. Методи 
консультування у 
професійній 
діяльності педагога-
дорадника : метод. 
рекоменд. / В. І. Саюк. 
К. : Вид-во НПУ імені 
М.П. Драгоманова, 
2018. 26 с.
6. Саюк В. І. Система 
методів 
консультування у 
професійній 
діяльності 
консультантів галузі 
освіти // 
Забезпечення 
природничо-
гуманітарного циклу 
науково-методичної 
системи формування 
професійних 
компетентностей зі 
сталого розвитку у 
викладачів на засадах 
концепції неперервної 
освіти впродовж 
життя: методичні 
рекомендації / 
відп.ред. Н.М.Рідей. – 
К.: Вид-во НПУ імені 



М.П.Драгоманова, 
2019. С. 427-434 (553 
с.).

14) керівництво 
постійно діючим 
студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; робота у 
складі 
організаційного 
комітету
Проблемна група 
«Формування 
готовності майбутніх 
магістрів до 
професійної 
діяльності»

15) наявність науково-
популярних та/або 
консультаційних 
(дорадчих) та/або 
дискусійних 
публікацій з наукової 
або професійної 
тематики 
1. Саюк В. І. 
Педагогічна творчість 
як основа сучасної 
української педагогіки 
/ В. І. Саюк // Наукова 
спадщина Івана 
Зязюна у вимірах 
сучасності й 
майбутнього : 
зб.матеріалів І 
міжнародної наук.-
практ. конф. (м. Київ, 
30-31 березня 2017 р.) 
/ ред.. колегія В. П. 
Андрущенко, В. Г. 
Кремень, Н. Г. 
Ничкало ; укл. Н. В. 
Гузій. К. : Вид-во НПУ 
імені М. П. 
Драгоманова, 2017. С. 
226-228.
2. Саюк В. І. 
Консультаційна 
діяльність у галузі 
освіти: специфічні 
риси та види 
консультаційних 
послуг. К. : Вид-во 
НПУ імені М.П. 
Драгоманова, 2016. С. 
140-144.
3. Саюк В. І. 
Консалтинг в освіті: 
реалії та перспективи 
/ В. І. Саюк // Зб. 
матеріалів всеукр. 
наук.-практ. 
конференц. 
«Інноваційний 
менеджмент у 
закладах освіти» (21 
березня 2017 р.) : у 2 ч. 
Ч. 2.  Житомир:  ФО-П 
Левковець, 2017. С. 
154-159.
4. Саюк В. І. Основи 
педагогічного 
консультування у 
системі магістерської 
підготовки 
професійних 
дорадників у галузі 
освіти [Електронний 



ресурс] / В. І. Саюк // 
Сучасні тенденції 
розвитку освіти й 
науки : проблеми та 
перспективи: зб. наук. 
Праць. Львів. Кєльце, 
2017.  Вип. 1.  С. 219-
223.  Режим доступу:  
lnncpo.zzz.com.ua
5. Саюк В.І. Булда А.А. 
Консультування як 
фахова діяльність 
освітян. ІІІ 
Міжнародна науково-
практична 
конференція 
«Розвиток 
професійної 
майстерності педагога 
в умовах нової 
соціокультурної 
реальності», 09-10 
квітня 2020 року, м. 
Тернопіль.
17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
20 роки 
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7 Тренінгові 
технології в 
позашкільній 
освіті

Посада: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені 
М.П. Драгоманова
Науковий ступінь: 
кандидат 
філософських наук.
Вчене звання: доцент 
кафедри позашкільної 
освіти.
Тема кандидатської 
дисертації: 
«Соціокультурна 
самоідентифікація
особистості» зі 
спеціальності 
09.00.04 – 
філософська 
антропологія, 
філософія культури. 
Відповідність пункту 
30 Ліцензійних умов 
підпунктам 5, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 16, 17:
5) участь у 
міжнародних 
наукових проектах, 
залучення до 
міжнародної 
експертизи  

Міжнародні науково-
практичні заходи 
(конференції «Україна 
– очима молодих»; 
«Спектроскопія 
молекул і кристалів», 
«HighMatTech», 
школи для педагогів 
та учнів на базі CERN 
та X-LAB). 

8) виконання функцій 
наукового керівника 
або відповідального 
виконавця наукової 
теми (проекту), або 
головного 
редактора/члена 
редакційної колегії 
наукового видання, 



включеного до 
переліку наукових 
фахових видань 
України, або 
іноземного 
рецензованого 
наукового видання;

Заступник головного 
редактора збірника 
наукових праць 
Наукові записки 
Малої академії наук 
України» серія 
«Педагогічні науки»

9) керівництво 
школярем, який 
зайняв призове місце 
III-IV етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з 
базових навчальних 
предметів, II-III етапу 
Всеукраїнських 
конкурсів-захистів 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів - членів 
Національного центру 
“Мала академія наук 
України”; участь у 
журі олімпіад чи 
конкурсів “Мала 
академія наук 
України”;
Щорічно 
відповідальний за 
організацію ІІІ етапу 
НДР НЦ «МАНУ»
10) організаційна 
робота у закладах 
освіти 
1. Директор 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»
2. Співпраця з 
Міністерством освіти і 
науки України, 
3. Співпраця з 
Громадською Радою 
при Міністерстві 
освіти і науки 
України,
4. Співпраця з 
Комітетом Верховної 
Ради України з питань 
освіти, науки та 
інновацій
5.  Заступник голови 
вченої ради НЦ 
«МАНУ».
11) участь в атестації 
наукових працівників 
як офіційного 
опонента або члена 
постійної 
спеціалізованої вченої 
ради (не менше трьох 
разових 
спеціалізованих 
вчених рад)
Голова атестаційної 
комісії наукових 
працівників НЦ 
«МАНУ».

12) наявність не 
менше п’яти 
авторських свідоцтв 



та/або патентів 
загальною кількістю 
два досягнення;
 
Автор 4 патентів на 
винахід (свідоцтв про 
реєстрацію 
авторського права на 
твір).

14) робота у складі 
організаційного 
комітету/журі 
Всеукраїнської 
студентської 
олімпіади 
(Всеукраїнського 
конкурсу студентських 
наукових робіт), або 
керівництво постійно 
діючим студентським 
науковим 
гуртком/проблемною 
групою; керівництво 
студентом, який став 
призером або 
лауреатом 
Міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
фестивалів та 
проектів, робота у 
складі 
організаційного 
комітету або у складі 
журі міжнародних 
мистецьких конкурсів, 
інших культурно-
мистецьких проектів;
1. Всеукраїнського 
конкурс-захист 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів 
Національного центру 
«Мала академія наук 
України»
2. Всеукраїнські 
наукові профільні 
школи МАН; літні 
школи МАН
3.  Всеукраїнські 
навчально-
дослідницькі 
експедиції
4. Семінари-
практикуми 
керівників наукових 
товариств учнів МАН, 
педагогів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів у 
рамках 
всеукраїнського 
науково-освітнього 
проекту МАН 
«Відкрита освітня 
лабораторія»
5.  Просвітницько-
освітні проекти 
«НашРід.UA» та 
«Справжня Україна»
6. Мобільні студії 
популярної науки та 
техніки
7. Всеукраїнські 
конкурси та фестивалі 
(конкурс-захист 
науково-
дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН, 
конкурси «МАН – 



Юніор Ерудит»
8. МАН – Юніор 
Дослідник»; 
«Розкрилля душі», 
«Мій Шевченко», 
виставка-конкурс 
«Майбутнє України», 
фестиваль 
інноваційних проектів 
«SikorskyChallenge», 
Інтернет-турнір із 
природничих 
дисциплін, олімпіади 
з робототехніки та 
філософії тощо)
9. З метою 
проведення наукових, 
освітніх, культурно-
мистецьких, 
суспільно-
громадських та 
патріотично-виховних 
заходів при НЦ МАНУ 
відкрито Центр науки 
і мистецтва «DIYA»

16) участь у 
професійних 
об’єднаннях за 
спеціальністю 
Комітет позашкільної 
освіти Громадської 
Ради при Міністерстві 
освіти і науки 
України. 

Член Міжнародної 
асоціації  
позашкільної освіти 

17) досвід практичної 
роботи за 
спеціальністю не 
менше п’яти років
16 років

 
 

  
 
Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та 
оцінювання

 
Програмні 
результати 

навчання ОП

ПРН 
відповідає 
результату 
навчання, 
визначено

му 
стандартом 

вищої 
освіти (або 

охоплює 
його)

Обов’язкові освітні 
компоненти, що 

забезпечують ПРН

Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

ПР11. Знати 
процеси та 
технології у 
виробництві, 
вміти визначати 
виробничі 
технології за  
різними напрямами 
позашкільної 
освіти. 
ПР16. Розробляти 
навчально-
методичні 
матеріали з 
позашкільної 

Практикум з 
туристсько-
краєзнавчого напряму 
позашкільної освіти

Словесні методи: лекція, 
розповідь.
Практичні: відео метод, 
дослідницький метод.
Наочні методи: презентація, 
наочно-інформаційний.
Лабораторний метод.

Поточний контроль: усний, 
письмовий, самоконтроль. 
Підсумковий контроль: 
залік. 



освіти, 
впроваджувати їх, 
отримувати 
зворотній зв’язок, 
оцінювати якість.
ПР18.  Здійснювати 
позашкільну освіту 
за напрямами, 
уміти  
організовувати і 
реалізовувати 
освітній процес з 
використанням 
тренінгових 
технологій

ПР17.  Здійснювати 
пошук, 
опрацювання та 
аналіз професійно-
важливих знань із 
різних джерел із 
використанням 
сучасних 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій.
ПР8. Знати основні 
положення якості 
позашкільної 
освіти, розробляти 
внутрішню 
систему 
забезпечення 
якості 
позашкільної 
освіти у закладах 
позашкільної 
освіти.
ПР10. Уміти 
розробляти та 
застосовувати 
стратегію, 
освітню програму 
позашкільної 
освіти,  закладу 
позашкільної 
освіти.

Нормативно-правове 
забезпечення 
позашкільної освіти

Словесні діалогово-
комунікаційні методи; 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод відео-
демонстрацій).
Практичний, метод 
проблемного викладу знань
Самостійна робота з 
інформаційними  
джерелами, навчально-
методичною літературою. 

Поточний контроль: усний, 
письмовий, модульний.
Підсумковий контроль: 
залік. 

ПР6.  Уміти 
організовувати та 
проводити 
науково-
педагогічне 
дослідження.
ПР9. Здійснювати 
пошук, 
опрацювання та 
аналіз інформації 
щодо системи 
позашкільної 
освіти, діяльності 
закладів 
позашкільної 
освіти.
ПР12. Уміти 
організовувати та 
проводити освітню 
діяльність закладу 
позашкільної 
освіти.
ПР13. Оцінювати 
здобутки та 
визначати й 
аргументувати 
перспективи 
власної діяльності 
в закладах 
позашкільної 
освіти.

Переддипломна 
практика

Словесні методи: розповідь, 
бесіда.
Науково-пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота, робота з 
джерелами інформації.

Поточний контроль: усний, 
письмовий, самоконтроль. 
Підсумковий контроль: 
залік диференційований.



ПР6.  Уміти 
організовувати та 
проводити 
науково-
педагогічне 
дослідження.
ПР9. Здійснювати 
пошук, 
опрацювання та 
аналіз інформації 
щодо системи 
позашкільної 
освіти, діяльності 
закладів 
позашкільної 
освіти.
ПР12. Уміти 
організовувати та 
проводити освітню 
діяльність закладу 
позашкільної 
освіти.
ПР13. Оцінювати 
здобутки та 
визначати й 
аргументувати 
перспективи 
власної діяльності 
в закладах 
позашкільної 
освіти.

Науково-дослідницька 
практика

Словесні методи: розповідь, 
бесіда.
Науково-пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота, робота з 
джерелами інформації.

Поточний контроль: усний, 
письмовий, самоконтроль. 
Підсумковий контроль: 
залік диференційований.

ПР6.  Уміти 
організовувати та 
проводити 
науково-
педагогічне 
дослідження.
ПР9. Здійснювати 
пошук, 
опрацювання та 
аналіз інформації 
щодо системи 
позашкільної 
освіти, діяльності 
закладів 
позашкільної 
освіти.
ПР12. Уміти 
організовувати та 
проводити освітню 
діяльність закладу 
позашкільної 
освіти.
ПР13. Оцінювати 
здобутки та 
визначати й 
аргументувати 
перспективи 
власної діяльності 
в закладах 
позашкільної 
освіти.

Науковий семінар Словесні методи: бесіда, 
навчальна дискусія,
Самостійна робота, науково-
пошуковий метод, метод 
проблемного викладу знань, 
робота з джерелами 
інформації.

Поточний контроль: усний, 
письмовий, самоконтроль. 
Підсумковий контроль: 
залік. 

ПР11. Знати 
процеси та 
технології у 
виробництві, 
вміти визначати 
виробничі 
технології за  
різними напрямами 
позашкільної 
освіти. 
ПР16. Розробляти 
навчально-
методичні 
матеріали з 
позашкільної 
освіти, 
впроваджувати їх, 

Практикум з еколого-
натуралістичного 
напряму позашкільної 
освіти

Словесні методи: лекція.
Практичні: відео метод, 
дослідницький метод.
Наочні методи: презентація, 
наочно-дослідницький.
Проблемний метод.
Лабораторний метод.

Поточний контроль: усний, 
письмовий, самоконтроль. 
Підсумковий контроль: 
залік 



отримувати 
зворотній зв’язок, 
оцінювати якість.
ПР18.  Здійснювати 
позашкільну освіту 
за напрямами, 
уміти  
організовувати і 
реалізовувати 
освітній процес з 
використанням 
тренінгових 
технологій

ПР14.  Доступно 
та аргументовано 
представляти 
результати 
досліджень у 
письмовій та усній 
формах, брати 
участь у наукових 
дискусіях.

Магістерська робота Самостійна робота, науково-
пошуковий метод, метод 
проблемного викладу знань, 
робота з джерелами 
інформації.

Підсумковий контроль: 
захист магістерської роботи.

ПР11. Знати 
процеси та 
технології у 
виробництві, 
вміти визначати 
виробничі 
технології за  
різними напрямами 
позашкільної 
освіти. 
ПР16. Розробляти 
навчально-
методичні 
матеріали з 
позашкільної 
освіти, 
впроваджувати їх, 
отримувати 
зворотній зв’язок, 
оцінювати якість.
ПР18.  Здійснювати 
позашкільну освіту 
за напрямами, 
уміти  
організовувати і 
реалізовувати 
освітній процес з 
використанням 
тренінгових 
технологій.

Практикум з 
дослідницько-
експериментального 
напряму позашкільної 
освіти

Словесні методи: лекція.
Практичні: лабораторний 
метод, проблемно-
пошуковий відео метод, 
дослідницький метод.
Наочні методи: ілюстрація, 
демонстрація.
Лабораторний метод.

Поточний контроль: усний, 
письмовий, самоконтроль. 
Підсумковий контроль: 
залік .

ПР11. Знати 
процеси та 
технології у 
виробництві, 
вміти визначати 
виробничі 
технології за  
різними напрямами 
позашкільної 
освіти. 
ПР16. Розробляти 
навчально-
методичні 
матеріали з 
позашкільної 
освіти, 
впроваджувати їх, 
отримувати 
зворотній зв’язок, 
оцінювати якість.
ПР18.  Здійснювати 
позашкільну освіту 
за напрямами, 
уміти  
організовувати і 
реалізовувати 

Практикум з науково-
технічного напряму 
позашкільної освіти

Словесні методи: 
лекція,розповідь,бесіда.
Практичні: лабораторний 
метод, проблемно-
пошуковий відео метод.
Метод самостійної роботи з 
джерелами інформації.
Наочні методи: ілюстрація, 
демонстрація.
Лабораторний метод.

Модульний контроль. Тести.
Підсумковий контроль.
Залік



освітній процес з 
використанням 
тренінгових 
технологій.

ПР9. Здійснювати 
пошук, 
опрацювання та 
аналіз інформації 
щодо системи 
позашкільної 
освіти, діяльності 
закладів 
позашкільної 
освіти.
ПР17. Здійснювати 
пошук, 
опрацювання та 
аналіз професійно-
важливих знань із 
різних джерел із 
використанням 
сучасних 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій.
ПР20. Володіти 
сукупністю 
теоретичних знань 
і практичних знань 
з діловодства, 
уміти створювати 
документаційне 
забезпечення 
закладів 
позашкільної 
освіти.

Діловодство у 
закладах 
позашкільної освіти

Словесні методи; наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод відео-демонстрацій).
Практичний метод вправ.
Самостійна робота з 
інформаційними  
джерелами, навчально-
методичною літературою. 

Поточний контроль: усний, 
письмовий, самоконтроль.
Підсумковий контроль: 
залік. 

ФК5. Здатність 
виявляти 
потенційні зв’язки 
теорії і методики 
позашкільної 
освіти.
ФК6. Здатність до 
консультування з 
теоретико-
методичних 
питань 
позашкільної 
освіти.
ФК1. Здатність 
розуміти основні 
положення 
психології 
позашкільної 
освіти, 
психологічні 
особливості 
навчання і 
виховання у 
закладах 
позашкільної 
освіти.

Теорія і методика 
позашкільної освіти

Словесні методи: лекція, 
навчальна дискусія.
Наочні методи: презентація, 
відео метод.
Самостійна робота з 
джерелами інформації.

Поточний контроль: усний і 
письмовий.
Підсумковий контроль: 
екзамен.

ПР6.  Уміти 
організовувати та 
проводити 
науково-
педагогічне 
дослідження .
ПР2. Знати 
особливості 
розвитку 
державної 
політики у сфері 
освіти, вміти 
аналізувати, 
співставляти, 
порівнювати 
варіанти освітньої 

Управління закладом 
позашкільної освіти

Лекції: словесні діалогово-
комунікаційні методи; 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод відео-
демонстрацій).
Практичний метод вправ.
Самостійна робота з 
інформаційними  
джерелами, навчально-
методичною літературою. 
Лабораторний метод.

Поточний контроль: усний 
контроль.
Методи самоконтролю.
 Підсумковий контроль: 
екзамен.



політики.
ПР5. Вирішувати 
проблеми етики 
партнерської 
суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії, етики 
спілкування з 
опертям на 
загальнолюдські 
цінності та норми 
закону.
ПР20. Володіти 
сукупністю 
теоретичних знань 
і практичних знань 
з діловодства, 
уміти створювати 
документаційне 
забезпечення 
закладів 
позашкільної 
освіти.

ПР3. Здійснювати 
організацію і 
управління 
освітнім процесом 
у закладі вищої 
освіти, 
міжособистісну 
взаємодію 
суб’єктів 
освітнього 
середовища.
ПР4. Здійснювати 
психолого-
педагогічний 
супровід у закладах 
позашкільної 
освіти.
ПР15. Здійснювати 
адаптацію та 
модифікацію 
існуючих наукових 
підходів до 
конкретних 
ситуацій 
професійної 
діяльності у 
позашкільній 
освіті.

Психологія 
позашкільної освіти

Словесні методи: лекція, 
розповідь, навчальна 
дискусія.
Практичні: метод вправ.
Самостійна робота з 
джерелами інформації.
Наочні: презентація.

Поточний контроль: усний і 
письмовий, модульний 
контроль.
Підсумковий контроль: 
екзамен.

ПР3. Здійснювати 
організацію і 
управління 
освітнім процесом 
у закладі вищої 
освіти, 
міжособистісну 
взаємодію 
суб’єктів 
освітнього 
середовища.
ПР5. Вирішувати 
проблеми етики 
партнерської 
суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії, етики 
спілкування з 
опертям на 
загальнолюдські 
цінності та норми 
закону.
ПР19. Оцінювати 
ступінь складності 
завдань діяльності 
та приймати за 
потреби рішення 
про звернення за 
фаховою 
допомогою про 

Педагогіка і 
психологія вищої 
школи

Лекція.
Бесіда
Метод проблемного 
викладу.
Евристичний.
Дослідницький метод.

Поточний контроль: усний і 
письмовий.
Підсумковий контроль: 
екзамен. 



підвищення 
кваліфікації.

ПР2. Знати 
особливості 
розвитку 
державної 
політики у сфері 
освіти, вміти 
аналізувати, 
співставляти, 
порівнювати 
варіанти освітньої 
політики.
ПР6. Уміти 
організовувати та 
проводити 
науково-
педагогічне 
дослідження.
ПР 15.Здійснювати 
адаптацію та 
модифікацію 
існуючих наукових 
підходів до 
конкретних 
ситуацій 
професійної 
діяльності у 
позашкільній 
освіті.

Освітня політика Лекція.
Навчальна дискусія.
Бесіда.
Інформаційно-
рецептивний.
Метод проблемного 
викладу.
Евристичний.
Дослідницький метод.

Поточний контроль: усний, 
письмовий, колоквіум, 
модульний контроль.
Підсумковий контроль: 
екзамен. 

ПР1. Володіти 
основними 
знаннями і 
поняттями 
філософії освіти, 
уміти 
характеризувати 
освітні парадигми 
сучасності. 
ПР2. Знати 
особливості 
розвитку 
державної 
політики у сфері 
освіти, вміти 
аналізувати, 
співставляти, 
порівнювати 
варіанти освітньої 
політики.
ПР14. Доступно та 
аргументовано 
представляти 
результати 
досліджень у 
письмовій та усній 
формах, брати 
участь у наукових 
дискусіях.
ПР15. Здійснювати 
адаптацію та 
модифікацію 
існуючих наукових 
підходів до 
конкретних 
ситуацій 
професійної 
діяльності у 
позашкільній 
освіті.

Філософія освіти Лекція, навчальна дискусія,  
бесіда.
Інформаційно-
рецептивний.
Евристичний.

Поточний контроль: усний і 
письмовий.
Підсумковий контроль: 
екзамен.

ПР18.  Здійснювати 
позашкільну освіту 
за напрямами, 
уміти  
організовувати і 
реалізовувати 
освітній процес з 
використанням 

Тренінгові технології в 
позашкільній освіті

Словесний метод (лекція, 
дискусія, бесіда); наочний 
метод (метод ілюстрацій і 
метод презентації). 
Частково-пошуковий метод 
та метод проблемного 
викладу знань.
Метод самостійної роботи.

Поточний контроль: усний, 
письмовий, модульний.
Підсумковий контроль: 
залік. 



тренінгових 
технологій.
ПР7.Здійснювати 
узагальнення 
основних положень 
теорії і методики 
позашкільної 
освіти.
ПР15.   
Здійснювати 
адаптацію та 
модифікацію 
існуючих наукових 
підходів до 
конкретних 
ситуацій 
професійної 
діяльності у 
позашкільній 
освіті.

ПР10. Уміти 
розробляти та 
застосовувати 
стратегію, 
освітню програму 
позашкільної 
освіти,  закладу 
позашкільної 
освіти.
ПР4. Здійснювати 
психолого-
педагогічний 
супровід у закладах 
позашкільної 
освіти.
ПР12. Уміти 
організовувати та 
проводити освітню 
діяльність закладу 
позашкільної 
освіти.
ПР20. Володіти 
сукупністю 
теоретичних знань 
і практичних знань 
з діловодства, 
уміти створювати 
документаційне 
забезпечення 
закладів 
позашкільної 
освіти.

Організація 
позашкільної освіти у 
закладах 
позашкільної освіти

Словесні методи: лекція, 
розповідь, навчальна 
дискусія.
Практичні: метод вправ.
Самостійна робота з 
джерелами інформації.
Наочні: презентація.

Поточний контроль: усний, 
тестовий, самоконтроль. 
Підсумковий контроль: 
залік.

ПР9. Здійснювати 
пошук, 
опрацювання та 
аналіз інформації 
щодо системи 
позашкільної 
освіти, діяльності 
закладів 
позашкільної 
освіти.
ПР2. Знати 
особливості 
розвитку 
державної 
політики у сфері 
освіти, вміти 
аналізувати, 
співставляти, 
порівнювати 
варіанти освітньої 
політики.
ПР6.  Уміти 
організовувати та 
проводити 
науково-
педагогічне 
дослідження .

Моніторинг та 
аналітика 
позашкільної освіти

Словесні методи: лекція, 
навчальна дискусія.
Наочні методи: презентація, 
відео метод.
Самостійна робота з 
джерелами інформації.
Метод проблемного викладу 
знань.
Практичні методи: вправи.

Поточний контроль: усний і 
письмовий.
Підсумковий контроль: 
залік.



ПР8. Знати основні 
положення якості 
позашкільної 
освіти, розробляти 
внутрішню 
систему 
забезпечення 
якості 
позашкільної 
освіти у закладах 
позашкільної 
освіти.

ПР7. Здійснювати 
узагальнення 
основних положень 
теорії і методики 
позашкільної 
освіти.
ПР11. Знати 
процеси та 
технології у 
виробництві, 
вміти визначати 
виробничі 
технології за  
різними напрямами 
позашкільної 
освіти.
ПР12. Уміти 
організовувати та 
проводити освітню 
діяльність закладу 
позашкільної 
освіти.

Виробничі технології Лекція
Навчальна дискусія
Бесіда
Інформаційно-рецептивний
Метод проблемного викладу
Евристичний

Поточний контроль: усний, 
тестовий, модульний.
Підсумковий контроль: 
екзамен 

ПР1. Володіти 
основними 
знаннями і 
поняттями 
філософії освіти, 
уміти 
характеризувати 
освітні парадигми 
сучасності. 
ПР14.  Доступно 
та аргументовано 
представляти 
результати 
досліджень у 
письмовій та усній 
формах, брати 
участь у наукових 
дискусіях.
ПР15. Здійснювати 
адаптацію та 
модифікацію 
існуючих наукових 

Методологія 
наукового 
дослідження

Лекції: словесні діалогово-
комунікаційні методи; 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод відео-
демонстрацій).
Практичний метод вправ.
Самостійна робота з 
інформаційними  
джерелами, навчально-
методичною літературою. 

Поточний контроль: методи 
усного контролю. Методи 
самоконтролю.
Підсумковий контроль: 
залік. 

ПР15. Здійснювати 
адаптацію та 
модифікацію 
існуючих наукових 
підходів до 
конкретних 
ситуацій 
професійної 
діяльності у 
позашкільній 
освіті.
ПР13. Оцінювати 
здобутки та 
визначати й 
аргументувати 
перспективи 
власної діяльності 
в закладах 
позашкільної 
освіти.
ПР14.  Доступно 
та аргументовано 

Наукові основи 
позашкільної освіти

Словесні методи: лекція, 
розповідь, навчальна 
дискусія.
Практичні: метод вправ.
Самостійна робота з 
джерелами інформації.
Дослідницький метод.

Поточний контроль: усний, 
письмовий. 
Підсумковий контроль: 
екзамен. 



представляти 
результати 
досліджень у 
письмовій та усній 
формах, брати 
участь у наукових 
дискусіях.

ПР4. Здійснювати 
психолого-
педагогічний 
супровід у закладах 
позашкільної 
освіти.
ПР15. Здійснювати 
адаптацію та 
модифікацію 
існуючих наукових 
підходів до 
конкретних 
ситуацій 
професійної 
діяльності у 
позашкільній 
освіті. 
ПР16. Розробляти 
навчально-
методичні 
матеріали з 
позашкільної 
освіти, 
впроваджувати їх, 
отримувати 
зворотній зв’язок, 
оцінювати якість.

Методична робота у 
закладах 
позашкільної освіти

Лекції: словесні діалогово-
комунікаційні методи; 
наочний метод (метод 
ілюстрацій і метод відео-
демонстрацій).
Практичний метод вправ.
Самостійна робота з 
інформаційними  
джерелами, навчально-
методичною літературою. 

Поточний контроль: методи 
усного контролю.
Методи самоконтролю.
Підсумковий контроль: 
екзамен. 

ПР6.  Уміти 
організовувати та 
проводити 
науково-
педагогічне 
дослідження.
ПР9. Здійснювати 
пошук, 
опрацювання та 
аналіз інформації 
щодо системи 
позашкільної 
освіти, діяльності 
закладів 
позашкільної 
освіти.
ПР12. Уміти 
організовувати та 
проводити освітню 
діяльність закладу 
позашкільної 
освіти.
ПР13. Оцінювати 
здобутки та 
визначати й 
аргументувати 
перспективи 
власної діяльності 
в закладах 
позашкільної 
освіти.

Науково-педагогічна 
практика

Словесні методи: розповідь, 
бесіда.
Науково-пошуковий метод, 
дослідницький метод, 
самостійна робота, робота з 
джерелами інформації.

Поточний контроль: усний, 
письмовий, самоконтроль. 
Підсумковий контроль: 
залік диференційований.

ПР9. Здійснювати 
пошук, 
опрацювання та 
аналіз інформації 
щодо системи 
позашкільної 
освіти, діяльності 
закладів 
позашкільної 
освіти.
ПР10. Уміти 
розробляти та 
застосовувати 

Курсова робота 
«Стратегія 
позашкільної освіти»

Самостійна робота, науково-
пошуковий метод, метод 
проблемного викладу знань, 
робота з джерелами 
інформації.

Захист курсової роботи, 
диференційований залік  у 2 
семестрі



стратегію, 
освітню програму 
позашкільної 
освіти,  закладу 
позашкільної 
освіти.
ПР17. Здійснювати 
пошук, 
опрацювання та 
аналіз професійно-
важливих знань із 
різних джерел із 
використанням 
сучасних 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій.

ПР10. Уміти 
розробляти та 
застосовувати 
стратегію, 
освітню програму 
позашкільної 
освіти,  закладу 
позашкільної 
освіти.
ПР9. Здійснювати 
пошук, 
опрацювання та 
аналіз інформації 
щодо системи 
позашкільної 
освіти, діяльності 
закладів 
позашкільної 
освіти.
ПР17.  Здійснювати 
пошук, 
опрацювання та 
аналіз професійно-
важливих знань із 
різних джерел із 
використанням 
сучасних 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій.

Стратегія 
позашкільної освіти

Інформаційно-
рецептивний.
Евристичний.
Дослідницький.
Метод моделювання.
 Репродуктивний метод.
Практичні методи: вправи.

Поточний контроль: усний, 
письмовий. 
Підсумковий контроль: 
залік.

ПР11. Знати 
процеси та 
технології у 
виробництві, 
вміти визначати 
виробничі 
технології за  
різними напрямами 
позашкільної 
освіти. 
ПР16. Розробляти 
навчально-
методичні 
матеріали з 
позашкільної 
освіти, 
впроваджувати їх, 
отримувати 
зворотній зв’язок, 
оцінювати якість.
ПР18.  Здійснювати 
позашкільну освіту 
за напрямами, 
уміти  
організовувати і 
реалізовувати 
освітній процес з 
використанням 
тренінгових 
технологій.

Практикум з 
художньо-естетичного 
напряму позашкільної 
освіти

Словесні методи: 
лекція,розповідь,бесіда.
Практичні: лабораторний 
метод, метод вправ.
Самостійна робота з 
джерелами інформації.
Наочні:демонстрація.

Поточний контроль: 
письмові відповіді на 
контрольні питання, усне 
опитування.
Підсумковий контроль:
залік.

ПР6.  Уміти Менеджмент Словесні методи: лекція, Поточний контроль: усний, 



організовувати та 
проводити 
науково-
педагогічне 
дослідження.
ПР19. Оцінювати 
ступінь складності 
завдань діяльності 
та приймати за 
потреби рішення 
про звернення за 
фаховою 
допомогою про 
підвищення 
кваліфікації.
ПР1. Володіти 
основними 
знаннями і 
поняттями 
філософії освіти, 
уміти 
характеризувати 
освітні парадигми 
сучасності.

управління 
персоналом 
позашкільної освіти

навчальна дискусія.
Наочні методи: презентація, 
відео метод.
Самостійна робота з 
джерелами інформації.
Метод проблемного викладу 
знань.

письмовий. 
Підсумковий контроль: 
залік.

ПР5. Вирішувати 
проблеми етики 
партнерської 
суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії, етики 
спілкування з 
опертям на 
загальнолюдські 
цінності та норми 
закону.
ПР12. Уміти 
організовувати та 
проводити освітню 
діяльність закладу 
позашкільної 
освіти.
ПР13. Оцінювати 
здобутки та 
визначати й 
аргументувати 
перспективи 
власної діяльності 
в закладах 
позашкільної 
освіти.

Освітня діяльність в 
закладах 
позашкільної освіти

Словесні методи: лекція, 
розповідь, вебінар
Практичні: лабораторний 
метод, проблемно-
пошуковий, 
Метод самостійної роботи з 
джерелами інформації.
Наочні методи: ілюстрація, 
презентація.
Лабораторний метод.

Поточний контроль.
Модульний контроль. Тести.
Підсумковий контроль: 
залік.

ПР8. Знати основні 
положення якості 
позашкільної 
освіти, розробляти 
внутрішню 
систему 
забезпечення 
якості 
позашкільної 
освіти у закладах 
позашкільної 
освіти.
ПР3. Здійснювати 
організацію і 
управління 
освітнім процесом 
у закладі вищої 
освіти, 
міжособистісну 
взаємодію 
суб’єктів 
освітнього 
середовища.
ПР6.  Уміти 
організовувати та 
проводити 
науково-
педагогічне 
дослідження.

Якість позашкільної 
освіти

Словесні методи: лекція, 
навчальна дискусія.
Наочні методи: презентація, 
відео метод.
Самостійна робота з 
джерелами інформації.
Практичні методи: вправи.

Поточний контроль: усний і 
письмовий.
Підсумковий контроль: 
залік.



 




