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ЗМІСТ

Вступ

• Основні положення розвитку кафедри позашкільної освіти Інженерно-
педагогічного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова 

• Мета та завдання Програми розвитку кафедри позашкільної освіти 
Інженерно-педагогічного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова 

Розділ І. Паспорт Програми розвитку кафедри позашкільної освіти 
Інженерно-педагогічного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова 

Розділ ІІ. 

Загальна інформація про кафедру позашкільної освіти

Розділ ІІІ. 

Напрями реалізації Програми розвитку кафедри позашкільної освіти

• Стратегічний напрям І. Організаційна діяльність

• Стратегічний напрям ІІ. Навчально-методична діяльність

• Стратегічний напрям ІІІ. Науково-дослідна діяльність

• Стратегічний напрям ІV. Виховна діяльність

• Стратегічний напрям V. Інформаційна діяльність



Програма розвитку кафедри позашкільної освіти Інженерно-

педагогічного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова (далі –

Програма) – документ, що визначає перспективність дій і важливість

подальших кроків щодо стратегічних напрямів роботи кафедри як

структурного підрозділу університету на 2020–2025 рр.

Нормативно-правовою основою для розроблення Програми є:

Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про

вищу освіту», Закон України «Про позашкільну освіту», «Про наукову і

науково-технічну діяльність» та ін.

Програма розроблена з урахуванням завдань і положень таких

документів, як:

 Статут Національного педагогічного університету імені

М.П.Драгоманова;

 Стратегія "Стратегічні завдання. Створення університету нового типу

через модернізацію Національного педагогічного університету імені

М.П.Драгоманова (2016–2020 рр.)»;

 Колективний договір НПУ імені М.П. Драгоманова;

 Положення про організацію освітнього процесу у Національному

педагогічному університеті (НПУ) імені М.П. Драгоманова від

31.10.2019р.

 інші нормативно-правові документи.

ВСТУП



МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Мета Програми – підвищення якості вищої педагогічної освіти,
професійної підготовки педагогічних працівників системи
позашкільної освіти на основі дослідницького циклу і практики.

Завдання Програми:
1. Здійснити реалізацію освітньої політики у сфері вищої
педагогічної освіти, високоефективну діяльність кафедри
позашкільної освіти як структурного підрозділу Інженерно-
педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова.
2. Розвивати систему забезпечення якості освітньої діяльності,
спрямовану на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього
процесу, освітніх програм кафедри позашкільної освіти.
3. Забезпечити на високому рівні провадження освітньої, наукової
та методичної діяльності шляхом забезпечення високого рівня якості
підготовки і реалізації освітніх програм, навчальних планів і програм
навчальних дисциплін кафедри позашкільної освіти.
4. Підвищувати рівень професійної компетентності працівників
кафедри позашкільної освіти, відповідальність за результати освітньої
діяльності.
5. Здійснювати контроль за якістю викладання навчальних
дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів
кафедри позашкільної освіти.
6. Розвивати співпрацю з усіма стейкхолдерами освітніх програм
кафедри позашкільної освіти.
7. Підвищувати імідж педагогічної професії, педагогічних
працівників системи позашкільної освіти.



Назва

Програма розвитку кафедри позашкільної

освіти Інженерно-педагогічного факультету

НПУ імені М. П. Драгоманова

Розробник Програми

проф. Олена Володимирівна Биковська, доктор 

педагогічних наук, завідувач кафедри 

позашкільної освіти, президент Міжнародної 

асоціації позашкільної освіти, заслужений діяч 

наук і техніки України

Терміни реалізації 

Програми
2020–2025 рр.

Очікувані результати  Високий рівень підготовки педагогічних

працівників системи позашкільної освіти

 Підвищення рівня та якості освітньої

діяльності кафедри позашкільної освіти

 Акредитація освітніх програм

«Позашкільна освіта» спеціальності

011 Освітні, педагогічні науки

Виконавці Програми Співробітники кафедри позашкільної освіти 

Інші партнери

РОЗДІЛ ІІ. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 
КАФЕДРИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НПУ 
імені М. П. ДРАГОМАНОВА 



РОЗДІЛ ІІ. 
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО КАФЕДРУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 Кафедра позашкільної освіти як структурний підрозділ інженерно-

педагогічного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова − флагману

вищої педагогічної освіти − єдина в Україні кафедра з підготовки

педагогічних кадрів у сфері позашкільної освіти

 Кафедра позашкільної освіти створена у 2012 р. згідно рішення

Вченої ради університету від 25.09.2012 р., наказу НПУ імені

М.П. Драгоманова від 01.10.2012 р. № 492 “Про створення кафедри

позашкільної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова”

 Девіз кафедри: «З нами – успіх! За нами – майбутнє!»



НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ 
КАФЕДРИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ



ЛІЦЕНЗІЇ НА ЗДІЙСНЕННЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ, ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
КАФЕДРИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Код Назва спеціальності 
із зазначенням 

предметної 
спеціальності/

спеціалізації

Освітня програма/
спеціалізація

Термін 
навчання

Денна/Заочна
форма 

навчання

ПЕРШИЙ 
(БАКАЛАВРСЬКИЙ) 
РІВЕНЬ

011 Освітні, педагогічні 
науки

Позашкільна освіта 3 р. 10 м. 10/5

014.10 Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології)

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології)

3 р. 10 м. 25/25

ДРУГИЙ
(МАГІСТЕРСЬКИЙ) 
РІВЕНЬ

011 Освітні, педагогічні 
науки

Позашкільна освіта 1 р. 4 м. 10/10

014.10 Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології) і 
позашкільна освіта

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології) і 
позашкільна освіта

1 р. 4 м. 10/10

014.10 Середня освіта 
(Трудове навчання та 
технології) і 
позашкільна освіта

Середня освіта 
(Трудове навчання 
та технології) і 
позашкільна освіта

1 р. 9 м. 10/10



Керівництво університету                                                                                

Ректор акад.Андрущенко В.П.

Проректор з 
навчально-

методичної роботи 
проф.Вернидуб Р.М.

Проректор з 
наукової роботи 
проф.Торбін Г.М.

Проректор з 
міжнародних 

зв’язків
проф.Лавриненко

В.Г. 

Проректор із 
науково-

педагогічної та 
адміністративно-

господарчої роботи 
проф.Корець М.С.

Структури університету

навчально-методичний 
центр Маркусь І.С.

відділ ліцензування та 
акредитації Григоренко 

І.В.

студентський парламент 
Коваль І.В., Бойко В.

наукова бібліотека 
доц.Савенкова Л.В.

приймальна комісія 
доц.Оліфіренко Т.О.

відділ міжнародних 
зв’язків Матусевич Т.В. 

організаційно-
методичний відділ зі 

сприяння 
працевлаштування та 

профорієнтації Войтюк
І.В.

відділ по роботі зі 
студентами Жердєва В.Р.

гуртожиток Цибін С.Г. 

інші

Інженерно-педагогічний         

факультет                           

Декан доц.Кільдеров Д.Е.

Кафедра позашкільної освіти 
завідувач проф.Биковська О.В.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА
СТРУКТУРА 

КАФЕДРИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
ЯК СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
НПУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА 



2012
25.09.2012 р. рішення Вченої 

ради університету щодо 
створення кафедри 

позашкільної освіти НПУ 
імені М. П. Драгоманова

01.10.2012 р. наказ НПУ імені 
М.П. Драгоманова від 

01.10.2012 р. від № 492 «Про 
створення кафедри 

позашкільної освіти НПУ 
імені М.П. Драгоманова» 

24.12.2012 офіційне 
відкриття кафедри 

позашкільної освіти

2013
Акредитація спеціальності 
8.01010301 «Технологічна 

освіта»

Перший випуск магістрів зі 
спеціальності 014.10 Середня 
освіта (Трудове навчання та 

технології), спеціалізації 
“позашкільна освіта” 

2014
10.02.2014 р. Засідання ректорату 
НПУ імені М.П. Драгоманова щодо 

розгляду питання «Про 
запровадження 

у вищих педагогічних навчальних 
закладах спеціалізації 
“Позашкільна освіта” 

12–14.06. 2014 р. Міжнародний 
освітній конгрес, ІІІ Міжнародна 
науково-практична конференція 

«Наукова еліта у розвитку держав»

2015
Започаткування 

Всеукраїнського конкурсу 
творчих робіт учнів 

«Талановиті! Наполегливі! 
Успішні!»

25.11.2015 р. заснування 
Громадської організації 
«Міжнародна асоціація 
позашкільної освіти»

05.06.2015 р. проведення у 
Комітету Верховної Ради України з 

питань науки і освіти Круглого 
столу «Позашкільна освіта в 

умовах реформування системи 
освіти України», участь у розробці 

нового Закону України «Про 
освіту»

2016
27.01.2016 р. організація і 

проведення I Загальних 
Зборів Міжнародної асоціації 

позашкільної освіти

03–08.02.2016 р. реалізація 
Міжнародної освітньо-
культурної програми 

«Студентське 
самоврядування України та 
Польщі: розвиток співпраці»

Урочиста зустріч 
випускників з нагоди 40-

річчя інженерно-
педагогічному факультету 

НПУ імені М.П. Драгоманова 
«Від ЗТД до ІПФ: Нам – 40 

років»

2017

Грант Президента України для 
здійснення наукового 

дослідження «Розроблення 
сучасної концепції 

позашкільної освіти в умовах 
децентралізації» 

(Розпорядження Президента 
України №114/2017-рп від 

29.05.2017 р.)

Проект «Розвиток 
громадянської активності і 

міжкультурного спілкування 
молодих педагогів України і 

Литви через діалог і 
співпрацю» (наказ 

Мінмолодьспорту від 
16.08.2017 р. № 3451)

25.09.2020 започаткування 
Дня позашкілля, проведення 

Міжнародного форуму з 
позашкільної освіти

2018
16-21.01.2018 р. реалізація 

Міжнародної освітньо-
культурної програми 

«Позашкільна освіта України 
та Польщі: розвиток 

співпраці»

Акредитація МОН України ОПП 
«Середня освіта (Трудове навчання 

та технології) і позашкільна 
освіта» зі спеціальності 014.10 

Середня освіта (Трудове навчання 
та технології) за другим 
(магістерським) рівнем 

(сертифікат УД №11007058, наказ 
від 11.07.2018 р. №752)

Організація і проведення з 
Державною службою якості 

освіти Всеукраїнської 
виставки-конкурс художніх 

дитячих робіт «Нова 
українська школа очима 

дітей» 

2019
Започаткування і перший 

прийом у рамках 
спеціальності 011 Освітні, 
педагогічні науки освітніх 
програм для бакалаврату і 

магістратури «Позашкільна 
освіта»

Участь у розробці нового 
Закону України «Про повну 
загальну середню освіту»

25.09.2019 проведення до 
Дня позашкілля у 

Міністерстві освіти і науки 
України Всеукраїнського 
форуму з позашкільної 

освіти

2020
31.01.2020 Започаткування 
Методологічного семінару з 

позашкільної освіти

Проекти: Всеукраїнський спільний проект 
"Заклади позашкільної освіти: Дистанційна

робота" (19.03-15.04.2020); International 
project "E-Learning in After-School Education" 

Міжнародний проект "Дистанційне
навчання у позашкільній освіті" (16.04-

15.05.2020); International action "Word Of 
after-school Education« Міжнародна акція 

"Світ Позашкілля" (25.05-25.09.2020)

19-20.06.2020 Міжнародна
конференція «Позашкільна 

освіта: вчора, сьогодні, 
завтра» до 20-річчя Закону 
України «Про позашкільну 

освіту»

ВАЖЛИВІ ДАТИ В ІСТОРІЇ КАФЕДРИ 
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 



ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА 
КАФЕДРИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Завідувач кафедри 
позашкільної освіти

проф. Биковська О.В.

Заступник з навчально-
методичної роботи 

доц. Олексюк-Казо Л.М.

Заступник з наукової 
роботи  

доц. Оружа Л.В.

Заступник з 
інформаційної роботи 

доц. Попова Г.Д., 
Данілець А.В.

Заступник з 
профспілкової роботи 

доц. Казо І.Ф.

Заступник з 
профорієнтаційної 

роботи 

Шевченко О.А.



доц. Ганна Дмитрівна
Попова 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 
позашкільної освіти

доц. Ігор Федорович 
Казо

кандидат фізико-
математичних наук, 

доцент кафедри 
позашкільної освіти

Олександр Миколайович 
Довгоселець

лаборант кафедри 
позашкільної освіти

Анастасія  Вікторівна
Данілець

студент, лаборант 
кафедри позашкільної 

освіти

Олександр Анатолійович 
Шевченко

викладач, аспірант 
кафедри позашкільної 

освіти

доц. Євген Васильович 
Красняков

кандидат наук з державного 
управління, доцент кафедри 

позашкільної освіти 
заслужений працівник освіти України

доц. Оксен Васильович 
Лісовий

кандидат філософських 
наук, доцент кафедри 
позашкільної освіти

доц. Олександр 
Олександрович Савенко
кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 
позашкільної освіти

Тетяна Іванівна 
Чепуренко

навчальний майстр
кафедри позашкільної 

освіти 

НАША КОМАНДА

доц. Лариса Маркіянівна 
Олексюк-Казо 

доцент кафедри 
позашкільної освіти

доц. Олександра Іванівна 
Єгорова 

кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 
позашкільної освіти

проф. Олена Володимирівна 
Биковська 

доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри 

позашкільної освіти

доц. Лариса 
Володимирівна Оружа
кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри 
позашкільної освіти



РОЗДІЛ ІІІ. 
НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 
КАФЕДРИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Стратегічний напрям І. Організаційна 
діяльність

Стратегічний напрям ІІ. 
Навчально-методична діяльність

Стратегічний напрям ІІІ. 
Науково-дослідна діяльність

Стратегічний напрям ІV. Виховна 
діяльність

Стратегічний напрям V. Інформаційна 
діяльність



СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ І. 
ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ціль: Підвищення ефективності організаційно- управлінських умов 
функціонування і розвитку кафедри позашкільної освіти

Програмні 
заходи:

Вдосконалення системи управління кафедри позашкільної освіти, трикутник 
«Викладач – Студент – Партнери» 

Підготовка відповідної документації кафедри позашкільної освіти

Оновлення матеріально-технічної бази та засобів кафедри позашкільної освіти

Розвиток співпраці з усіма стейкхолдерами освітніх програм кафедри 
позашкільної освіти, реалізація проекту «Освітнє партнерство»

Посилення профорієнтаційної роботи кафедри позашкільної освіти, активізація 
роботи штабу «Абітурієнт», реалізація проекту «Моя кар'єра» (для вступників)

Організація і проведення соціологічних досліджень, опитувань студентів, 
викладачів кафедри позашкільної освіти

Активізація самостійної роботи студентів кафедри позашкільної освіти

Укладання меморандумів і договорів про співпрацю кафедри позашкільної освіти

Поглиблення співпраці кафедри позашкільної освіти з органами законодавчої і 
виконавчої влади, громадськістю, закладами вищої і позашкільної освіти

Започаткування проекту «Історія кафедри позашкільної освіти» 

Активізація роботи кафедри позашкільної освіти щодо збільшення в обсягах 
державного замовлення підготовки бакалаврів і магістрів за освітніми 
програмами з позашкільної освіти

Започаткування Всеукраїнського конкурсу з позашкільної освіти для вступників 
за освітніми програмами «Позашкільна освіта», введення нової спеціальності 018 
Позашкільна освіта



СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ІІ. 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ціль: Підвищення рівня та якості освітнього процесу, навчально-
методичної роботи кафедри позашкільної освіти

Програмні
заходи:

Модернізація організації освітнього процесу підготовки студентів кафедри
позашкільної освітиіз використанням технологій дистанційного навчання

Активізація співпраці, залучення до навчально-методичної роботи стейкхолдерів
освітніх програм кафедри позашкільної освіти

Розробка і впровадження системи забезпечення якості освітніх програм кафедри
позашкільної освіти

Розробка робочих освітніх програм, робочих навчальних план, робочих навчальних
програм кафедри позашкільної освіти

Розробка і впровадження силабусу навчальних дисциплін кафедри позашкільної
освіти

Постійне оновлення методичних матеріалів до семінарських, практичних,
лабораторних занять; курсових і дипломних робіт; практик; самостійної роботи
студентів кафедри позашкільної освіти

Постійне оновлення тематики курсових, дипломних, магістерських робіт кафедри
позашкільної освіти

Розробка та впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів,
слайдів тощо)

Постійне оновлення навчально-методичних матеріалів з навчальних дисциплін
кафедри позашкільної освіти (екзаменаційні білети, ККР тощо)

Підготовка акредитаційних справ освітніх програм кафедри позашкільної освіти

Систематичне підвищення кваліфікації викладачів кафедри позашкільної освіти,
рівня їх професійної компетентності, відповідальності за результати освітньої
діяльності

Розширення баз практики кафедри позашкільної освіти



СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ІІІ. 
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ціль: Розвиток наукової і міжнародної діяльності кафедри позашкільної 
освіти

Програмні 
заходи:

Організація та проведення науково-дослідної роботи з наукових напрямів 
роботи кафедри позашкільної освіти

Розширення міжнародного партнерства кафедри позашкільної освіти

Активізація науково-дослідної роботи студентів кафедри позашкільної освіти

Розвиток академічної свободи і доброчесності

Організація та проведення наукових заходів міжнародного, всеукраїнського, 
місцевого рівнів (конференції, семінари, круглі столи тощо) кафедри 
позашкільної освіти

Проведення постійно діючого Методологічного семінару з позашкільної освіти, 
Міжнародної конференції «Наукова еліта у розвитку держав»

Підготовка та видання наукових праць (монографії, статті, тези тощо) 
викладачами кафедри позашкільної освіти

Рецензування наукових праць (дисертації, монографії, статті, тези тощо) 
викладачами кафедри позашкільної освіти

Активізація участі у реалізації грантів, поданні проектних пропозицій кафедри 
позашкільної освіти

Активізація участі у наукових заходах міжнародного, всеукраїнського, 
місцевого рівнів (конференції, семінари, круглі столи тощо) кафедри 
позашкільної освіти



СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ ІV. 
ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ціль: Активізація виховної роботи студентів кафедри позашкільної 
освіти, студентського самоврядування

Програмні 
заходи:

Розвиток студентського самоврядування кафедри позашкільної освіти

Удосконалення виховної роботи кафедри позашкільної освіти

Залучення студентів кафедри позашкільної освіти до громадсько-педагогічної 
діяльності 

Започаткування проекту «Громадська думка студентів»

Організація і проведення загальних зборів студентів кафедри позашкільної 
освіти, зборів студентського активу, вечорів, свят

Ознайомлення студентів кафедри позашкільної освіти із закладами 
позашкільної освіти України і іноземних держав, організація і проведення 
освітньо-культурного проекту «Позашкільна освіта: Розвиток співпраці»

Розвиток співпраці випускників кафедри позашкільної освіти, започаткування 
проекту «Алюмні: Наші випускники – Наша гордість» 



СТРАТЕГІЧНИЙ НАПРЯМ V. 
ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Ціль: Популяризація діяльності кафедри позашкільної освіти,
підвищення іміджу педагогічної професії

Програмні
заходи:

Популяризація вищої педагогічної і позашкільної освіти

Систематичне та своєчасне висвітлення діяльності та подій кафедри
позашкільної освіти у ЗМІ, сайтах, соціальних мережах

Розробка брендингу кафедри позашкільної освіти

Розробка комунікаційної стратегії кафедри позашкільної освіти

Активізація роботи сайту https://www.pou.org.ua, fb-сторінки
https://www.facebook.com/PouoNpu

Реалізація проекту «Ми в соціальних мережах», fb-чергування

Посилення співпраці із представниками ЗМІ


