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Доброго дня, шановні делегати Конференції, колеги, 
співробітники, студентство! 

 
Щороку ректор звітує перед конференцією трудового колективу 

про виконання умов контракту та діяльність Університету за 
минулий рік. 

Наше зібрання присвячене підведенню підсумків діяльності 
ректора й Університету у 2021 році та визначенню стратегії його 
подальшого розвитку.  

Контрактом № ІУ-85 від 23 березня 2018 р., укладеним із 
Міністерством освіти і науки України і ректором Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка, передбачено, що керівник зобов'язаний забезпечити: 

1) підготовку фахівців із вищою освітою за відповідними 
програмами на відповідних рівнях вищої освіти згідно зі стандартами 
вищої освіти; 

2) підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації 
працівників закладу вищої освіти; 

3) виконання державного замовлення та інших договірних 
зобов'язань закладу вищої освіти; 

4) дотримання закладом вищої освіти ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності; 

5) високоефективну наукову, науково-технічну та інноваційну 
діяльність закладу вищої освіти, в тому числі впровадження 
результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове та 
науково-технічне співробітництво; 

6) одержання конкурентоспроможних наукових і науково-
прикладних результатів; 

7) захист прав інтелектуальної власності на результати наукової 
та науково-технічної діяльності,отримані за рахунок коштів 
державного бюджету; 

8) застосування нових наукових, науково-технічних знань під 
час підготовки кадрів із вищою освітою; 

9) організацію освітнього процесу відповідно до стандартів 
вищої освіти; 

10) дотримання прав та законних інтересів осіб із особливими 
потребами; 

11) стабільне фінансово-економічне становище закладу вищої 
освіти та ефективне використання майна, закріпленого за закладом 
вищої освіти (переданого йому), дотримання вимог законодавства під 
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час надання в користування іншим особам зазначеного майна; 
12) подання засновникові щоквартальної звітності про

використання майна, закріпленого за закладом вищої освіти 
(переданого йому), зокрема майна, наданого в користування іншим 
особам; 

13) дотримання умов колективного договору, статуту закладу
вищої освіти; 

14) захист інформації відповідно до законодавства;
15) дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства,

забезпечення виконання в установлені строки вимог органів, що 
забезпечують здійснення фінансового контролю в Україні, та їх 
територіальних підрозділів; 

16) виконання закладом вищої освіти вимог органів
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а 
також вимог засновника; 

17) вжиття заходів щодо вдосконалення управління закладом
вищої освіти, зміцнення фінансово-господарської, трудової 
дисципліни; 

18) виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма
підрозділами закладу вищої освіти штатно-фінансової дисципліни, 
організація та здійснення контролю за освітньою діяльністю; 

19) створення належних умов праці відповідно до вимог
законодавства, дотримання прав працівників відповідно до 
законодавства про працю; 

20) своєчасність проведення розрахунків із юридичними та
фізичними особами; 

21) цільове та ефективне використання коштів державного
бюджету; 

22) своєчасне та у повному обсязі виконання закладом вищої
освіти зобов'язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного 
фонду України, державними соціальними фондами; 

23) виконання кошторису доходів і видатків закладу вищої
освіти, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, 
за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги; 

24) вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання
проявам корупційних правопорушень у закладі вищої освіти; 

25) подання на затвердження засновникові річного кошторису
доходів і видатків закладу вищої освіти; 

26) подання засновникові щороку до 15 січня, а також на його
вимогу звіту про результати виконання умов контракту та 
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дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, стандартів 
вищої освіти; 

27) щорічне звітування перед вищим колегіальним органом 
громадського самоврядування закладу вищої освіти про результати 
своєї роботи, зокрема про виконання колективного договору; 

28) розвиток і модернізацію змісту, форм фізичного виховання 
студентів, студентського спорту та відповідної матеріально-технічної 
бази, підготовку та оприлюднення щорічного звіту про стан 
фізичного вихованняі спорту у закладі вищої освіти. 

Варто зазаначити, що у 2021 році Глухівський національний 
педагогічний університет імені Олександра Довженка свою 
діяльність спрямовував на створення умов для розвитку й 
самореалізації особистості як громадянина, на формування науково-
педагогічної генерації, яка буде спроможною навчатися впродовж 
життя, формувати й розвивати цінності громадянського суспільства. 

Незважаючи на запровадження карантину, колектив 
Університету працював над виконанням основних завдань Стратегії 
розвитку Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка на 2021-2025 роки, Концепції розвитку 
навчального закладу. З огляду на це вдосконалювалася матеріально-
технічна база вишу, внутрішня система забезпечення якості 
освітнього процесу, практична підготовка здобувачів освіти, 
реалізовувалися програми кадрового забезпечення, формування 
контингенту студентів, працевлаштування випускників, 
здійснювалася науково-дослідницька діяльність із перспективних 
напрямів сучасного наукового пізнання, налагоджувалася ефективна 
взаємодія освітньо-наукової діяльності Університету й ринку праці. 

Науково-педагогічні працівники, Наукове товариство студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих учених, бібліотека, профспілкові 
організації, студентське самоврядування на високому рівні 
організовували й проводили виховну й просвітницьку роботу, 
спрямовану на формування в молоді високих моральних якостей, 
почуття патріотизму й громадянської свідомості, академічної 
доброчесності, відданості цінностям Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка, поваги до 
його традицій і надбань. 

 Місія Університету – розвиток професійного потенціалу 
студентів, викладачів, співробітників, стейкхолдерів як провідників 
національних інтересів, носіїв загальнолюдських цінностей, 
формування в них спроможності успішно самореалізуватися у 

http://new.gnpu.edu.ua/images/dokumenty/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%93%D0%9D%D0%9F%D0%A3.pdf
http://new.gnpu.edu.ua/images/dokumenty/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%93%D0%9D%D0%9F%D0%A3.pdf
http://new.gnpu.edu.ua/images/dokumenty/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%93%D0%9D%D0%9F%D0%A3.pdf
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вітчизняному та європейському просторі, відкритому для освітнього, 
наукового, інноваційного, особистісного спілкування. 

 Візія Університету – підготовка висококваліфікованого 
фахівця-педагога, практика, науковця, визнаного вітчизняною та 
міжнародною освітянською спільнотою, здатного 
самовдосконалюватися впродовж життя.  

 Основна мета діяльності Університету – формування 
професіонала-патріота України, який, незважаючи на виклики часу, 
спроможний розв’язувати складні професійні завдання й практичні 
проблеми, нести відповідальність за вироблення й ухвалення рішень 
у непередбачуваних освітніх контекстах, проєктувати культурне 
академічне середовище, успішно адаптуватися в ньому на засадах 
здобутих знань, сформованих умінь, навичок, творчих здібностей, 
інших професійних компетентностей, критично осмислювати теорії, 
підходи, принципи у сфері конкретної професійної діяльності та на 
межі галузей знань, вправно реалізовувати концептуальні знання, що 
ґрунтуються на сучасних наукових здобутках у сфері професійної 
освіти або галузі знань; здатного на засадах компетентнісного, 
когнітивного, особистісно зорієнтованого підходів виховувати 
соціально активне й національно свідоме молоде покоління.  

1. У звітному періоді Університет здійснював свою діяльність 
відповідно до законодавчо-нормативної бази, а саме: 

– ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти 
Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка (ідентифікаційний код 02125527), 
переоформленої на безстрокову згідно з наказом МОН України 
№ 116-л від 02.06.2017 р. «Про переоформлення ліцензій» та 
розміщеної на офіційному вебсайті МОН України у вигляді 
Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти Глухівським національним педагогічним університетом імені 
Олександра Довженка (оновлення Відомостей здійснюється 
періодично на підставі наказів МОН України): 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/VO%202021/4
9-vo-21.pdf  

– ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері 
фахової передвищої освіти (за покликанням https://mon.gov.ua/storage/ 
app/media/15.%2012.%202020/4-15-12-20.pdf); 

– переоформлених сертифікатів освітніх програм та поширення 
їх дії на аналогічні освітні програми відповідно до проведених 
планових акредитацій та у зв'язку зі змінами в назві предметних 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/VO%202021/49-vo-21.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/05.%2001.%202021/VO%202021/49-vo-21.pdf
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спеціалізацій 015 Професійна освіта (наказ МОН України від 
21.03.2016 року № 292 «Про затвердження Переліку спеціалізацій 
підготовки здобувачів вищої та фахової передвищої освіти за 
спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», за якими 
здійснюється формування та розміщення державного замовлення)», зі 
змінами, внесеними наказом МОН України від 09.02.2021 № 153, та в 
назві предметних спеціальностей спеціальності 014 Середня освіта 
(наказ МОН України 12.05.2016 № 506 «Про затвердження Переліку 
предметних спеціальностей спеціальності 014 «Середня освіта (за 
предметними спеціальностями)», за якими здійснюється формування 
і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей 
(предметних спеціальностей) у системі підготовки педагогічних 
кадрів», а саме: 

1. ОС «Магістр» 015.31 Професійна освіта (Будівництво та 
зварювання) ОПП «Професійна освіта «Будівництво» УД 19015598 
до 01.07.2024 року; 

2. ОС «Магістр» 015.37 Професійна освіта (Аграрне 
виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові 
технології) ОПП Професійна освіта (Технології виробництва і 
переробки продуктів сільського господарства) сертифікат УД 
19015599 до 01.07.2024; 

– сертифікатів про акредитацію, дію яких поширено на 
акредитовані освітні програми: 

1. ОС «Бакалавр» 015.31 Професійна освіта (Будівництво та 
зварювання) ОПП «Професійна освіта «Будівництво»; 

2. ОС «Магістр» 014.21 Середня освіта «Англійська мова і 
література» ОПП «Середня освіта (Мова і література (англійська)); 

– сертифікатів про акредитацію освітніх програм, одержаних на 
підставі успішно пройдених процедур акредитування: 

1. «Середня освіта (Біологія та здоров`я людини та 
природознавство)» 014 Середня освіта перший (бакалаврський) 
рівень (термін дії до 01.07.2026). 

2. «Професійна освіта (Будівництво)» 015 Професійна освіта 
перший (бакалаврський) рівень (термін дії до 01.07.2026). 

3. Освітньо-наукова програма Теорія і методика вищої освіти 011 
Освітні, педагогічні науки третій (освітньо-науковий/освітньо-
творчий) рівень (термін дії до 01.07.2027). 

4. Освітньо-наукова програма Теорія і методика професійної 
освіти 015 Професійна освіта третій (освітньо-науковий/освітньо-
творчий) рівень (термін дії до 01.07.2027). 
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Одним із основних документів функціонування Університету є 
Статут, розроблений відповідно до вимог нового Закону України 
«Про вищу освіту», розглянутий і схвалений на засіданні трудового 
колективу навчального закладу (протокол № 1 від 22 жовтня 2021 
року) й поданий на затвердження до Міністерства освіти і науки 
України. 

Окрім цього, у своїй діяльності Університет керується: 
– Конституцією України, законами України: «Про вищу освіту», 

«Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про наукову і 
науково-технічну діяльність», «Про ліцензування видів господарської 
діяльності», «Про професійну освіту», «Про авторське право та 
суміжні права», «Про колективні договори та угоди», «Про оплату 
праці», «Про охорону праці», «Про публічні закупівлі»,«Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про доступ до 
публічної інформації», «Про захист персональних даних», Законом 
України від 05.07.12 р. № 5067-VI «Про зайнятість населення, 
Кодексом законів про працю України, та іншими; 

– постановами Кабінету Міністрів України: № 266 від 29 квітня 
2015 р. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, 
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»; № 1187 
від 30 грудня 2015 року «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти» зі змінами, 
внесеними постановою КМУ від 10 травня 2018 р. № 347 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187»; № 1341 від 23 листопада 2011 р. «Про затвердження 
Національної рамки кваліфікацій» (зі змінами, внесеними згідно з 
постановою КМУ № 519 від 25.06.2020); № 579 від 12 серпня 2015 р. 
«Про затвердження Положення про порядок реалізації права на 
академічну мобільність»; № 1146 від 24 грудня 2019 року «Про 
розподіл видатків державного бюджету між закладами вищої освіти 
на основі показників їх освітньої, наукової та міжнародної 
діяльності»; № 1298 від 30.08.2002 року (зі змінами) «Про оплату 
праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери»; № 228 від 22.02.2002 
року (зі змінами) «Про затвердження порядку складання, розгляду, 
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів 
бюджетних установ»; № 1046 від 28.12. 2016 року (зі змінами) «Деякі 
питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) 
закладів фахової передвищої та вищої освіти»; № 1050 від 28.12.2016 

http://new.gnpu.edu.ua/uk/navchannia/systema-zabezpechennia-iakosti-osvity/normatyvno-pravova-baza.html?task=weblink.go&id=3
http://new.gnpu.edu.ua/uk/navchannia/systema-zabezpechennia-iakosti-osvity/normatyvno-pravova-baza.html?task=weblink.go&id=3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#n2
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року (зі змінами) «Деякі питання стипендіального забезпечення»; 
№ 261 від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»; 
№ 167 від 06.03.2019 р. «Про проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії»; постанови КМУ від 
24.12.2019р. №1146 «Про розподіл видатків державного бюджету між 
закладами вищої освіти на основі показників їх основної наукової та 
міжнародної діяльності» та іншими; 

– Концепцією розвитку педагогічної освіти, затвердженою 
наказом МОН України від 16 травня 2018 року № 776; Концепцією 
«Нова українська школа», схваленою розпорядженням КМУ від  
14 грудня 2016 року № 988-р; 

– Концепцією реалізації державної політики у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-
технічна) освіта» на період до 2027 року, схваленою розпорядженням 
КМУ 12 червня 2019 року № 419-р;  

– Державним стандартом початкової освіти, затвердженим 
постановою КМУ №87 від 21.02.2018, зі змінами, внесеними 
постановою КМУ №898 від 30.09.2020 року; 

– Державним стандартом базової середньої освіти, затвердженим 
постановою КМУ № 898 від 30 вересня 2020 р; 

– Професійним стандартом вчителя початкових класів, учителя 
загальної середньої освіти, учителя з початкової освіти, 
затвердженого Міністерством економіки, торгівлі та сільського 
господарства наказом № 2736-20 від 23.12.2020 та іншими; 

– Професійним стандартом на групу професій «Викладачі 
закладів вищої освіти», затвердженим наказом МОН України №610 
від 23.03.2021 року; 

– наказами МОН України від 07.08.2002 р. № 450 «Про 
затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи 
та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної 
роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів»; від 12 травня 2016 року № 506 «Про 
затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 
«Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за яким 
здійснюється формування і розміщення державного замовлення та 
поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі 
підготовки педагогічних кадрів» зі змінами, внесеними наказом МОН 
України від 12.10.2017 № 1368; наказами МОН України від 
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31.07.2020 р. № 994 «Про проведення державної атестації закладів 
вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-
технічної) діяльності, які знаходяться у сфері управління МОН 
України»; від 11.07.2019 № 977 «Про затвердження Положення про 
акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти»; наказу Міністерства освіти і науки України 
від 22.10.2020 р. № 1303 «Щодо виплати одноразової адресної 
грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої 
освіти в 2020 році»; наказ МОН України від 14.07.2020 р. № 919 «Про 
затвердження складу Наглядової ради Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка». 

– «Порядком надання одноразової адресної грошової допомоги 
деяким категоріям випускників ЗВО, які здобули освіту за напрямами 
і спеціальностями педагогічного профілю», затвердженим наказом 
МОН України № 1588 від 19.12.2019 р. 

– державними стандартами вищої освіти: 

• 012 Дошкільна освіта (бакалавр), наказ МОН України від 
21.11.2019 р. № 1456 (рік набрання чинності 2019/2020); 

• 012 Дошкільна освіта (магістр), наказ МОН України від 
29.04.2020 р. № 572 (рік набрання чинності 2020/2021); 

• 015 Професійна освіта (бакалавр), наказ МОН України від 
21.11.2019 р. № 1460 (рік набрання чинності 2019/2020); 

• 015 Професійна освіта (магістр), наказ МОН України від 
18.11.2020 р. № 1435 (рік набрання чинності 2020/2021); 

• 053 Психологія (бакалавр), наказ МОН України від 
24.04.2019 р. № 565 (рік набрання чинності 2019/2020); 

• 053 Психологія (магістр), наказ МОН України від 
24.04.2019 р. № 564 (рік набрання чинності 2019/2020); 

• 073 Менеджмент (магістр), наказ МОН України від 
10.07.2019 р. № 959 (рік набрання чинності 2019/2020); 

• 231 Соціальна робота (бакалавр), наказ МОН України від 
24.04.2019 р. № 557 (рік набрання чинності 2019/2020); 

• 231 Соціальна робота (магістр), наказ МОН України від 
24.04.2019 р. № 556 (рік набрання чинності 2019/2020); 

• 013 Початкова освіта (бакаларв), наказ МОН від 23.03.21 
№357 (рік набрання чинності 2021/2022). 

Основними внутрішніми документами діяльності Університету, 
розробленими у 2021 році, було визначено такі: 

І. Організаційно-правові: 
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1. Стратегія розвитку Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка на 2021-2025 роки 
(протокол № 14 від 28.04.2021). 

2. Стратегія розвитку студентської молоді Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка (2021 – 2030) (протокол № 5 від 01.12.2021). 

3. Програма діяльності Глухівського НПУ ім. О. Довженка на 
2021р. (протокол №11 від 24.02.2021). 

4. Положення про Відокремлений структурний підрозділ 
«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка» (протокол №14 від 28.04.2021). 

5. Положення про загальний відділ Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка» (протокол 
№ 17 від 29.06.2021). 

6. Положення про відділ виховної роботи та молодіжної 
політики Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка» (протокол № 17 від 29.06.2021). 

7. Положення про Центр інформаційно-комунікаційних 
технологій та дистанційної освіти Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка (протокол 
№ 17 від 29.06.2021). 

8. Положення про Навчально-науковий інститут педагогіки і 
психології Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка (протокол № 17 від 29.06.2021). 

9. Положення про директорат Навчально-наукового інституту 
педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка (протокол № 17 від 
29.06.2021). 

10.Порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів 
освіти у Глухівському національному педагогічному університеті 
імені Олександра Довженка (додаток до положення «Про організацію 
освітнього процесу в Глухівському національному педагогічному 
університеті імені Олександра Довженка») (протокол № 17 від 
29.06.2021). 

11.Положення про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії у Глухівському НПУ ім. О. Довженка (протокол 
№10 від 03.02.2021). 

12.Положення про бібліотеку Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка (протокол 
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№10 від 03.02. 2021). 
13.Положення про проведення атестації працівників бібліотеки 

Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка (протокол №10 від 03.02.2021). 

14.Положення про конкурс поезії та відеопоезії (протокол №10 
від 03.02.2021). 

15.Положення про порядок формування, видачі та обліку 
диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка 
у Глухівському НПУ ім. О. Довженка (протокол №11 від 24.02.2021). 

16.Положення про професійний розвиток науково-педагогічних 
та педагогічних працівників у Глухівському національному 
педагогічному університеті мені Олександра Довженка 
(протокол №13 від 14.04. 2021). 

17.Положення про дуальну форму здобуття освіти в 
Глухівському національному педагогічному університеті імені 
Олександра Довженка (протокол №13 від 14.04. 2021). 

18.Положення про облікову політику Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка (протокол №13 від 14.04. 2021). 

19.Положення про організацію бухгалтерського обліку 
Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка (протокол №13 від 14.04.2021). 

20.Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності 
науково-педагогічних працівників і кафедр Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка (протокол №13 від 14.04. 2021). 

21.Положення про заохочувальні відзнаки Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка (протокол №13 від 14.04.2021). 

22.Положення про порядок, призначення, виплати 
стипендіального забезпечення студентам, аспірантам і докторантам 
Глухівського національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка (протокол №13 від 14.04.2021).  

23.Положення про освітні центри «Крим-Україна», «Донбас-
Україна» Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка» (протокол №16 від 26.05.2021).  

24.Положення про навчально-методичний відділ Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка (протокол №16 від 26.05.2021).  

25.Положення про затвердження нормативів чисельності 
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здобувачів освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр», «Доктор 
філософії», «Доктор наук» на одну штатну посаду науково-
педагогічного працівника в Глухівському національному 
педагогічному університеті імені Олександра Довженка (на  
2021-2022 н.р.) зі змінами (протокол № 1 від 30.08.2021). 

26.Положення про підготовчі мовні курси для іноземних 
громадян та осіб без громадянства Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка (протокол 
№ 1 від 30.08.2021). 

27.Положення про науково-методичну раду Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка (протокол № 5 від 01.12.2021). 

ІІ. Накази з організації освітнього процесу та забезпечення 
якості освіти у 2021році: 

1. «Про організацію освітнього процесу здобувачів освіти за 
дистанційними технологіями навчання» (№ 85 від 23.03.2021). 

2. «Про оновлення складу стипендіальної комісії університету 
на 2020-2021 н.р.» (№114 від 14.04.2021). 

3. «Про оновлення складу стипендіальних комісій факультетів, 
інститутів на 2020-2021 н.р.» (№115 від 14.04 2021) 

4. «Про організацію освітнього процесу здобувачів освіти за 
дистанційними технологіями навчання» (№125 від 21.04.2021). 

5. «Про організацію освітнього процесу в умовах “жовтого” 
рівня епідемічної безпеки» (№155 від 11.05.2021. 

6. «Про організацію та проведення літньої заліково-
екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. та державної підсумкової 
атестації (державних екзаменів)» (№169 від 18.05.2021). 

7. «Про вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін 
на 2021/2022 н.р.» (№ 192 від16.06.2021). 

8. «Про організацію освітнього процесу в університеті та 
планування навчального навантаження ПВС у 2021-2022 н.р.» (№ 261 
від 7.08.2021). 

9. «Про організацію занять із фізичного виховання» (№ 287 від 
31.08.2021). 

10.«Про розподіл та затвердження навантаження професорсько-
викладацького складу між кафедрами університету на 2021-2022 
навчальний рік» (№ 302 від 15.09.2021). 

11.«Про затвердження складу стипендіальних комісій 
факультетів, інститутів на 2021-2022 н.р.» (№ 309 від 16.09.2021). 
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12.«Про організацію освітнього процесу в умовах “жовтого” 
рівня епідемічної безпеки» від (№321 від 23.09.2021). 

13.«Про організацію освітнього процесу в умовах “жовтого” 
рівня епідемічної безпеки та протидії поширення коронавірусного 
захворювання шляхом імунізації співробітників університету» 
(№ 325 від 27.09.2021). 

14.«Про організацію освітнього процесу в умовах “червоного” 
рівня епідемічної безпеки та протидії поширення коронавірусного 
захворювання» (№ 365 від 22.10.2021). 

15.«Про контроль за організацією освітнього процесу за 
допомогою технологій дистанційного навчання» (№ 366 від 
22.10.2021). 

16.«Про вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти, 
дозарахованими на навчання у 2021/2022 н.р.» (№ 369 від 26.10.2021). 

17.«Про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття 
освіти» (№ 428 від 22.11.2021). 

ІІІ. Накази з організації наукової та науково-технічної 
діяльності Університету у 2021 році: 

1. Наказ від 11.01.2021 року № 10 «Про проведення ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі 
«Менеджмент освіти» у 2020-2021 навчальному році». 

2. Наказ від 15.01.2021 року № 13 «Про проведення ІІ 
Всеукраїнського творчого конкурсу для студентської молоді 
«Здорова дитина-здорова нація»». 

3. Наказ від 01.02.2021 року № 31 «Про проведення щорічної 
звітної науково-практичної конференції здобувачів середньої, 
фахової передвищої і вищої освіти, аспірантів, молодих учених». 

4. Наказ від 01.02.2021 року № 32 «Про проведення  
ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-
конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції та 
перспективи мовно-літературної освіти в Україні». 

5. Наказ від 16.02.2021 року № 45 «Про проведення 
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток гнучких 
умінь (soft skills) у процесі освітньої діяльності: теорія і практика»». 

6. Наказ від 17.02.2021 року № 46 «Про проведення щорічної 
звітної науково-практичної конференції викладачів». 

7. Наказ від 17.02.2021 року № 48 «Про проведення І етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади 2020-2021 навчального року». 

8. Наказ від 25.02.2021 року № 59 «Про проведення  
ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 
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«Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до європейського 
освітнього простору»». 

9. Наказ від 02.03.2021 року № 71 «Про проведення 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вища 
педагогічна освіта в Україні: історичний вимір та виклики 
сьогодення»». 

10. Наказ від 11.03.2021 року № 76 «Про підготовку та 
проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах 
освітніх трансформацій»». 

11. Наказ від 25.03.2021 року № 88 «Про проведення  
І туру Всеукраїнського студентського професійного творчого 
конкурсу проєктів з екологічного менеджменту в контексті 
кліматичних змін». 

12. Наказ від 26.03.2021 року № 89 «Про підготовку та 
проведення ІХ Всеукраїнської студентської науково-педагогічної 
конференції з міжнародною участю «The 21st Century Challenges in 
Education and Science»». 

13. Наказ від 05.04.2021 року № 107 «Про підготовку та 
проведення Всеукраїнської інтернет-конференції «Особливості 
підготовки майбутніх соціальних працівників до медико-соціальної 
роботи»». 

14. Наказ від 22.04.2021 року № 129 «Про проведення 
регіонального науково-методичного семінару «Формування 
професійної компетентності майбутніх вихователів в умовах 
сьогодення: проблеми, реалії, перспективи»». 

15. Наказ від 29.04.2021 року № 147 «Про проведення 
Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю 
«Європейський союз як глобальний актор» до Дня Європи в рамках 
виконання проєкту 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE 
«Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та 
сучасність»». 

16. Наказ від 12.05.2021 року № 159 «Про відзначення 
співробітників та студентів з нагоди свята Дня науки – 2021». 

17. Наказ від 07.07.2021 року № 222 «Про участь у щорічному 
конкурсі «Молодий учений року»». 

18. Наказ від 16.09.2021 року № 313 «Про підготовку та 
проведення І Міжнародної науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми розвитку творчої особистості майбутнього 
педагога в контексті інтеграції України до єдиного європейського і 
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світового освітнього простору». 
19. Наказ від 27.09.2021 року № 323 «Про підготовку та 

проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет 
конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми підготовки 
фахівців дошкільної освіти: проблеми, досвід, інновації»». 

20. Наказ від 12.10.2021 року № 356 «Про проведення першого 
етапу конкурсного відбору проєктів фундаментальних та прикладних 
наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) 
розробок у 2021 році». 

21. Наказ від 26.10.2021 року № 368 «Про підготовку та 
проведення V Всеукраїнського науково-методичного семінару 
«Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного 
навчання до впровадження в освітній процес інноваційних 
технологій»».  

22. Наказ від 29.10.2021 року № 371 «Про підготовку І етапу 
ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 
2021-2022 н.р.». 

23. Наказ від 08.11.2021 року № 406 «Про підготовку та 
проведення регіонального науково-методичного семінару 
«Технологічна освіта в контексті концептуальних засад Нової 
української школи»». 

24. Наказ від 08.11.2021 року № 407 «Про підготовку та 
проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару «Досвід 
Європейського Союзу у сфері реагування на виклики безпеки»». 

25. Наказ від 08.11.2021 року № 408 «Про проведення І туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 
знань і спеціальностей у 2021-2022 н.р.». 

26. Наказ від 11.11.2021 року № 411 «Про підготовку та 
проведення ІІ регіонального науково-методичного семінару 
«Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика»». 

27. Наказ від 15.11.2021 року № 412 «Про підготовку та 
проведення ХІ Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і 
студентів «Глухівські наукові читання – 2021»». 

28. Наказ від 02.12.2021 року № 442 «Про затвердження 
Стратегії розвитку студентської молоді, Плану наукових конференцій 
та семінарів». 

29. Наказ від 02.12.2021 року № 444 «Про затвердження 
положення про науково-методичну раду та її склад». 

30. Наказ від 22.12.2021 року № 483 «Про проведення І туру та 
участь у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт 
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у 2021-2022 н.р.». 
IV. Накази щодо діяльності аспірантури та докторантури у 

2021 році:  

31. Наказ від 20.01 2021 року № 16 «Про призначення 
відповідального за забезпечення діяльності разових спеціалізованих 
учених рад з присудження ступеня доктора філософії у Глухівському 
НПУ ім. О. Довженка»  

32. Накази від 24.02 2021 року № 56, від 28.04.2021 року № 142, 
від 31.08.2021 року № 281 «Про видачу дипломів доктора філософії» 

33. Наказ від 18. 03.2021 року № 81 «Про науково-педагогічну 
практику аспірантів» 

34. Наказ від 02.04.2021 року № 94 «Про утворення 
спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.008 для присудження ступеня 
доктора філософії» 

35. Наказ від 02.04.2021 року № 95 «Про утворення 
спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.009 для присудження ступеня 
доктора філософії» 

36. Наказ від 02.04.2021 року № 96 «Про утворення 
спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.010 для присудження ступеня 
доктора філософії» 

37. Наказ від 02.04.2021 року № 97 «Про утворення 
спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.011 для присудження ступеня 
доктора філософії» 

38. Наказ від 15.11.2021 року № 417 «Про утворення 
спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.012 для присудження ступеня 
доктора філософії» 

39. Наказ від 13.12.2021 року № 463 «Про утворення 
спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.013 для присудження ступеня 
доктора філософії» 

40. Накази від 10.06.2021 року № 183, від 31.08.2021 року № 280 
«Про призначення наукових керівників аспірантам». 

41. Наказ від 25.06.2021 року № 195 «Про звітування та 
атестацію аспірантів і докторантів Глухівського НПУ  
ім. О. Довженка у 2020 – 2021 н.р.» 

42. Наказ від 29.06.2021 року № 197 «Про проведення 
педагогічного експерименту». 

43. Наказ від 31.08.2021 року № 282 «Про атестацію, 
переведення на наступний рік навчання та відрахування 
докторантів».  
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44. Накази від 29.04.2021 року № 146, від 31.08.2021 року № 283 
«Про атестацію, переведення на наступний рік навчання аспірантів 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка». 

45. Наказ від 30.08.2021 року № 269 «Про зарахування до 
докторантури Глухівського НПУ ім. О. Довженка» 

46. Накази від 30.08.2021 року № 270, від 30.08.2021 року  
№ 271, від 30.08.2021 року № 272 «Про зарахування на навчання» 

47. Наказ від 20.09.2021 року № 31 «Про обговорення тем 
дисертацій» 

48. Наказ від 24.09.2021 року № 322 «Про відрядження 
аспіранта для проходження стажування». 

49. Наказ від 25.10 2021 року № 367 «Про педагогічну практику 
аспірантів». 

V. Накази з охорони праці, техніки безпеки, реалізації 
протиепідемічних заходів в Університеті у 2021 році: 

1. Наказ від 02.04.2021 року №99 «Про попередження 
поширення COVID-19 та організації протиепідемічних заходів у 
вогнищі COVID-19». 

2. Наказ від 03.11.2021 року №390 «Про обов’язкове 
профілактичне щеплення проти COVID-19». 

3. Наказ від 31.12.2021 року №506 «Про організаційні заходи 
щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19». 

4. Наказ від 02.03.2021 року № 69 «Про затвердження плану 
основних заходів цивільного захисту».  

5. Наказ №100 від 05.04.2021року №100 «Про призначення 
відповідальних осіб за створення безпечних умов, забезпечення 
безпечного стану робочих місць, обладнання, приладів, правил 
пожежної безпеки під час навчальних занять, лабораторних і 
господарських робіт». 

6. Наказ №354 від 11.10.2021 року №354 «Про затвердження 
Плану заходів щодо забезпечення пожежної безпеки перед початком 
опалювального сезону 2021-2022 навчального року». 

 
2. З огляду на це стратегічними завданнями Глухівського 

НПУ ім. О. Довженка у 2021-2022 н.р. є такі: 
1. Додержання державної політики та законодавства у сфері 

вищої освіти з метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів 
освітньо-педагогічної галузі знань та патріотів Української держави. 

2. Оптимізація внутрішніх і зовнішніх комунікацій Університету, 
Коледжу та покращення зв’язку зі вступниками, роботодавцями, 
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іншими стейкхолдерами. Залучення на навчання вступників із 
високим рівнем підготовки. Реалізація принципу 
студентоцентрованого навчання. 

3. Формування ефективного науково-педагогічного 
персоналу Університету, Коледжу: 

• відповідність характеристик НПП ліцензійним та 
акредитаційним вимогам; 

• підвищення кваліфікації, стажування НПП відповідно до 
законодавчих вимог та викликів часу; 

• участь членів груп забезпечення ОП у професійних 
об’єднаннях, співтовариствах, комісіях ДСЯО, експертних групах, 
галузевих експертних радах тощо. 

4. Формування культури академічної доброчесності та 
культури якості освіти в Університеті, Коледжі: 

• удосконалення системи оцінювання результатів навчання; 

• удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

• прогнозування й розв’язання проблем конфлікту інтересів, 
боротьба з хабарництвом, психологічний супровід учасників 
освітнього процесу; 

• удосконалення системи перевірки наукових статей, курсових, 
дипломних, магістерських робіт, монографій, підручників, 
навчальних посібників тощо на наявність «плагіату». 

5. Забезпечення якості розробки та реалізації освітніх 
програм, створення мультидисциплінарних освітніх програм:  

• формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів 
вищої освіти через компенсаційні курси, факультативи, надання 
змоги учасникам освітнього процесу здобувати знання через 
інформальну, неформальну, дуальну освіту; визначення чітких і 
зрозумілих процедур перезарахування результатів навчання; 

• удосконалення моделей і процедур вивчення студентами 
дисциплін (інших освітніх компонентів) за вибором; 

• організація освітнього процесу на засадах 
студентоцентрованого підходу, застосування методів навчання і 
викладання, що ґрунтуються на принципах академічної свободи, 
свободи слова і творчості, домірності/відповідності цілям навчання, 
академічної доброчесності, культури якості освіти; 

• залучення до освітнього процесу роботодавців, інших 
стейкхолдерів. Забезпечення набуття здобувачами вищої освіти 
соціальних навичок (soft skills) відповідно до цілей освітніх програм. 
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Проєктування Університетської політики розвитку soft skills у 
здобувачів вищої освіти, викладачів через систему професійного 
вдосконалення, підвищення кваліфікації, стажування, академічну 
мобільність, співпрацю з працедавцями, випускниками тощо; 

• постійний перегляд, самооцінювання, удосконалення змісту 
освітніх програм усіх спеціальностей відповідно до стандартів вищої 
освіти, предметної сфери навчання із долученням роботодавців, 
зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів. Розробка силабусів як форми 
інформування здобувачів освіти про зміст і сутність освітніх 
компонентів, спрямованих на формування здатностей і результатів 
навчання. Оновлення змісту робочих програм навчальних дисциплін, 
змістового наповнення освітніх компонентів відповідно до 
найновіших досягнень та сучасних практик у певній галузі;  

• розроблення нових освітніх програм із урахуванням тенденцій 
розвитку спеціальностей і галузевого контексту, розвитку ринку 
праці, регіонального контексту, досвіду аналогічних вітчизняних та 
іноземних освітніх програм. Залучення до розроблення, укладання, 
перегляду освітніх програм випускників Університету; 

• удосконалення внутрішньої системи якості освіти через 
залучення до процесів внутрішнього забезпечення якості студентів 
(організація опитувань, проведення співбесід, обговорення цілей, 
структури, змісту освітніх програм, програмних результатів 
навчання, залучення студентів до груп забезпечення якості освітньої 
програми тощо); 

• викладання навчальних дисциплін іноземною мовою; 

• проєктування ефективної структурної моделі Університету, 
спрямованої на забезпечення якості освіти згідно з вимогами чинного 
законодавства. 

6. Успішна акредитація освітніх програм Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти: 

• «Професійна освіта (Будівництво)» спеціальність 015 
Професійна освіта (Будівництво) ОС«Бакалавр»; 

• «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та 
природознавство)» спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та 
здоров’я людини) ОС «Бакалавр»; 

• «Теорія і методика професійної освіти» спеціальність  
015 Професійна освіта ОНС «Доктор філософії»; 

• «Теорія і методика вищої освіти» 011 Освітні, педагогічні 
науки ОНС «Доктор філософії» 
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2021-2022 навчальний рік 

• Середня освіта (Мова і література (англійська) спеціальність 
014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (термін дії 
сертифіката НД № 1996420 від 21.11.2017 до 07.01.2021); 

• Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки 
продуктів сільського господарства) спеціальність 015 Професійна 
освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської 
продукції та харчові технології) (термін дії сертифіката 
НД № 1996415 від 21.11.2017 до 07.01.2021); 

• «Початкова освіта» спеціальність 012 Початкова освіта ОНС 
«доктор філософії». 

• «Історія та археологія» спеціальність 032 Історія та археологія 
ОНС «доктор філософії». 

6. Удосконалення організації, форм і методів наукової, 
науково-технічної діяльності: 

• залучення коштів на наукову і науково-технічну діяльність; 

• висока публікаційна активність професорсько-викладацького 
складу; отримання свідоцтв та/або патентів, об’єктів права 
інтелектуальної власності, що зареєстровані науково-педагогічними 
працівниками; збільшення кількості публікацій у періодичних 
виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus, Web of 
Science, інших наукометричних базах, визнаних МОН України; 

• співпраця з науковими установами; 

• залучення на навчання здобувачів освіти за освітньо-науковим 
(PhD) та науковим рівнями вищої освіти; 

• успішний захист дисертацій аспірантами, докторантами у 
визначений термін; 

• активна участь здобувачів освіти у Всеукраїнському конкурсі 
наукових робіт та інших освітньо-наукових конкурсах; 

• використання результатів наукової, науково-технічної 
діяльності для підвищення якості освітніх програм усіх рівнів; 

• розроблення наукової госпрозрахункової тематики, 
впровадження її результатів на ринку праці. 

7. Розвиток міжнародної співпраці та інтернаціоналізація: 

• прийом на навчання за акредитованими освітніми програмами 
іноземців та осіб без громадянства; 

• відкриття підготовчого мовного відділення для іноземних 
громадян та осіб без громадянства; 

• підвищення академічної мобільності студентів і викладачів; 
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• активна участь у розробленні грантових індивідуальних та 
групових проєктів;  

• реалізація угод із міжнародної співпраці. 
8. Створення зручного й комфортного освітнього середовища 

для здобувачів освіти всіх категорій; удосконалення і 
поліпшення матеріально-технічної бази: 

• підвищення рівня мультимедійного забезпечення аудиторій, 
оновлення спеціалізованих кабінетів та лабораторій відповідно до 
реалізації ідей НУШ; 

• створення умов для впровадження в освітній процес 
технологій дистанційного (або змішаного) навчання; 

• забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення; 

• реалізація протиепідемічних заходів, створення безпечного 
освітнього середовища. 

9. Функціонування Університету, його структурних підрозділів 
відповідно до нової фінансової державної політики. 

10. Забезпечення прозорості, відкритості й публічності 
функціонування Університету як запоруки довіри до його діяльності.  

 
 

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ГЛУХІВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА 
 

У 2021 році у структурі Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка 
функціонували: 

2 навчально-наукові інститути (ННІ Педагогіки і психології, ННІ 
Філології та історії) та 3 факультети (дошкільної освіти, природничої 
і фізико-математичної освіти, технологічної і професійної освіти); 
Відокремлений структурний підрозділ «Професійно-педагогічний 
фаховий коледж Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка»; відділ аспірантури, 
докторантури та наукової роботи, бібліотека, центр допрофесійної 
освіти, працевлаштування та додаткових освітніх послуг; центр 
інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційної освіти; 
відділ виховної роботи та молодіжної політики, навчальний відділ, 
навчально-методичний відділ, центр моніторингу якості освіти, 
розвинена господарсько-фінансова структура, відділ кадрів, 
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загальний відділ, планово-фінансовий відділ, бухгалтерія, відділ 
договорів та забезпечення, адміністративно-господарський відділ, 
інженерно-технічний відділ, центр охорони праці та здоров’я, 
науково-дослідні лабораторії, студентський парламент.  

Освітній процес в Університеті забезпечували 15 кафедр. 
Випускові кафедри очолюють доктори наук, професори: Бірюк Л.Я., 
Горшкова Л.М., Ковальчук В.І., Курілова В.І., Курок В.П., Загородня 
Л.П., Новиков А.О., Рудишин С.Д., Гриценко А.П., Пінчук І.О., 
Луценко Г.В.; кандидати наук, доценти Корякіна І.В., Кухарчук Р.П., 
Мілютіна О.К., Хоменко О.Г.  

Розв’язанню перспективних завдань за основними напрямами 
розвитку навчального закладу у 2021 р. сприяла Наглядова рада 
Університету, персональний склад якої було затверджено наказом 
МОН України № 919 від 14 липня 2020 р. (Голова Наглядової ради – 
Кремень В.Г, президент НАПН України).  

Протягом звітного періоду Університет провадив освітню 
діяльність за 2 галузями знань (01 Освіта/Педагогіка; 07 Управління 
та адміністрування), 7 спеціальностями (освітніми програмами) 
освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (освітньо-
професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»); за 3 галузями 
знань (01 Освіта/Педагогіка; 05 Соціальні та поведінкові науки; 
23 Соціальна робота), 17 спеціальностями, 24 освітньо-професійними 
програмами бакалаврату; за 4 галузями знань (01 Освіта/Педагогіка; 
05 Соціальні та поведінкові науки; 23 Соціальна робота; 
07 Управління та адміністрування) і 17 спеціальностями, 23 освітньо-
професійними програмами магістрату, за 3 галузями знань 
(01 Освіта/Педагогіка, 03 Гуманітарні науки, 07 Управління та 
адміністрування) та 5 спеціальностями, 4 освітньо-науковими 
програмами ОНС «Доктор філософії». 

У 2021 році функціонувала 51 освітньо-професійна та освітньо-
наукова програми за ОС «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії», 
зміст яких переглядався та оновлювався відповідно до змін, що 
відбуваються у сфері вищої освіти, рекомендацій стейкхолдерів та 
роботодавців, а також з огляду на підготовку та проведення 
акредитаційних процедур.  

За звітний період на підставі наказів МОН України оновлено 
Відомості (ліцензії) щодо права провадження освітньої діяльності у 
сфері фахової передвищої освіти згідно з наказом МОН України від 
06.11.2019 р. № 979-л. Відповідно до вимог Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 
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освітньої діяльності у сфері вищої освіти» (№ 392-IX від 
18.12.2019 р.), листа МОН України №1/9-687 від 14.12.2020 «Щодо 
переоформлень ліцензій у сфері вищої освіти», наказу МОН від 
22.02.2021 № 19-л здійснено переоформлення ліцензії на 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти зі 
збереженням ліцензованого обсягу за рівнями без проходження 
процедури ліцензування.  

Здійснено переоформлення сертифікатів освітніх програм та 
поширено дію на аналогічні освітні програми відповідно до 
проведених планових акредитацій та з огляду на зміни в назві 
предметних спеціалізацій 015 Професійна освіта (наказ МОН 
України від 21.03.2016 року №292 «Про затвердження Переліку 
спеціалізацій підготовки здобувачів вищої та фахової передвищої 
освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», 
за якими здійснюється формування та розміщення державного 
замовлення)», зі змінами, внесеними наказом МОН України від 
09.02.2021 №153, та в назві предметних спеціальностей спеціальності 
014 Середня освіта (наказ МОН України 12.05.2016 № 506 «Про 
затвердження Переліку предметних спеціальностей спеціальності 
014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», за якими 
здійснюється формування і розміщення державного замовлення та 
поєднання спеціальностей (предметних спеціальностей) в системі 
підготовки педагогічних кадрів», а саме: 1) ОС «Магістр» 015.31 
Професійна освіта (Будівництво та зварювання) ОПП «Професійна 
освіта «Будівництво» УД 19015598 до 01.07.2024; 2) 015.37 
Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка 
сільськогосподарської продукції та харчові технології) ОПП 
Професійна освіта (Технології виробництва і переробки продуктів 
сільського господарства) сертифікат УД 19015599 до 01.07.2024. 

Поширено дію сертифікатів про акредитацію акредитованих 
освітніх програм на ОС «Бакалавр» 015.31 Професійна освіта 
(Будівництво та зварювання) ОПП «Професійна освіта 
«Будівництво»; на ОС «Магістр» 014.21 Середня освіта «Англійська 
мова і література» ОПП «Середня освіта (Мова і література 
(англійська)). 

У 2021 році проведено успішні акредитації таких освітньо-
професійних та освітньо-наукових програм:  

1) «Професійна освіта (Будівництво)» спеціальності «015 
Професійна освіта (Будівництво та зварювання)» освітнього ступеня 
«Бакалавр» (термін дії до 01.07.2026);  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20#n6
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20#n6
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2) «Біологія та здоров’я людини та природознавство» 
спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 
освітнього ступеня «Бакалавр» (термін дії до 01.07.2026);  

3) «Теорія і методика вищої освіти» спеціальності «Освітні, 
педагогічні науки» (термін дії до 01.07.2027);  

4) «Теорія і методика професійної освіти» спеціальності 015 
«Професійна освіта» (термін дії до 01.07.2027). 

Одним із основних напрямів діяльності Глухівського НПУ  
ім. О. Довженка є формування і збереження контингенту 
студентів, аспірантів, докторантів.  

Зараховано на навчання у 2021 році 649 студентів, із них для 
здобуття: 

- освітнього ступеня «Бакалавр» – 414 студентів, із них на 
д.ф.н. 222, у т.ч. за державним бюджетом 192 за контрактом 30; на 
з.ф.н. 71, у т.ч. за державним бюджетом 19, за контрактом 52; 

- освітнього ступеня «Магістр» – 212 студентів, із них за 
державним бюджетом 107, у т.ч. 119 д.ф.н., 3 з.ф.н.; 

- освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» – 12 осіб 
денної форми навчання за державним замовленням. 

- освітньо-наукового ступеня «Доктор наук» – 1 особу на денну 
форму навчання державного бюджету. 

– іноземців 78 осіб, із них 11 осіб за ОС «Бакалавр», 2 особи за 
ОС «Магістр», 1 особа за ОНС «Доктор філософії» та 64 особи на 
підготовчі мовні курси. 

Станом на 01.01.2022 року в Університеті здобувають 
освіту 1180 здобувачів, із них: 818 осіб – на денній формі 
навчання, 362 особи – на заочній, а саме: 

• За ОС «Бакалавр» – 858, із них 639 на денній ф.н., у т.ч. 571 –
 за кошти державного бюджету; 68 осіб – за контрактом; на заочній 
формі навчання 219 осіб, у т.ч. 58 – за державним замовленням, 161 – 
за контрактом. 

• За ОС «Магістр» – 263, із них 132 на денній ф.н., у т.ч. за 
державним замовленням 107, 25 за контрактом; 131 на заочній ф.н., у 
т.ч. за державним замовленням 5, 126 – за контрактом. 

• За ОНС «Доктор філософії» – 57, із них 45 на денній ф.н., у 
т.ч. за державним замовленням 41, 4 за контрактом; 12 на заочній ф.н. 
(за контрактом). 

• За НС «Доктор наук» – 2 особи (денна форма, державне 
замовлення). 

Отже, контингент студентів зменшився на 363 особи з огляду на 
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випуск у грудні 2021 р. магістрів (350 осіб) та відрахування студентів 
(13 осіб)). 

 У звітному періоді за відповідними освітніми програмами 
було підготовлено й випущено 779 фахівців (503 – денної форми 
навчання і 276 заочної), із них: 

• 400 бакалаврів (272 – за державним замовленням, у 
т.ч. 244 д.ф.н.; 28 з.ф.н.; 128 – за контрактом, у 
т.ч. 8 д.ф.н., 120 з.ф.н.); із них працевлаштовано 31 особУ; 

• 379 магістрів (із них: 250 – за державним замовленням, у т.ч. 
213 д.ф.н., 37 з.ф.н., 129 – за контрактом, у т.ч. 38 д.ф.н., 91 з.ф.н.); із 
них працевлаштовано 79 осіб. Серед випускників бакалаврату та 
магістрату одноразову грошову допомогу у 2021 р. отримали  
35 випускників, із них бакалаври – 9, магістри – 26.  

• 4 аспіранти (2 – за ОНП «Теорія і методика вищої школи»;  
2 – за ОНП «Теорія і методика професійної освіти»); 

• 2 докторанти (спеціальність 015 «Професійна освіта») 
У 2021 році розпочато освітню діяльність із підготовки 

іноземців та осіб без громадянства в межах ліцензованих обсягів за 
ОС Бакалавр (11 осіб), Магістр (2 особи), ОНС Доктор філософії 
(1 особа) за акредитованими освітніми програмами та зараховано на 
підготовчі мовні курси (70 осіб, у т.ч. 12 – громадяни КНР,  
58 – громадяни Туркменістану). Видано запрошень 204, із них  
8 – громадянам Китаю, 193 – громадянам Туркменістану,  
2 –Узбекистану, 1 – Єгипту. 

Формами підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в 
Університеті є аспірантура та докторантура. 

Станом на 01.01.2022 року в аспірантурі здобувають освіту 57 
осіб за такими спеціальностями та освітньо-науковими програмами: 

1) 011 Освітні, педагогічні науки (ОНП «Теорія і методика вищої 
школи») – 24 аспіранти, із них 13 – за державним замовленням;  
11 ‒ за кошти юридичних осіб;  

2) 013 Початкова освіта (ОНП «Початкова освіта») ‒  
6 аспірантів, із них 6 ‒ за державним замовленням; 0 ‒ за кошти 
юридичних осіб; 

3) 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) (ОНП «Теорія і 
методика професійної освіти») ‒ 16 аспірантів, із них 14 ‒ за 
державним замовленням; 2 ‒ за кошти юридичних осіб; 

4) 032 Історія та археологія (ОНП «Історія та археологія») ‒  
11 аспірантів, із них 8 ‒ за державним замовленням; 3 ‒ за кошти 
юридичних осіб; 
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5) 073 Менеджмент (ОНП «Управління навчальними 
закладами») ‒ 0 аспірантів, із них 0 ‒ за державним замовленням;  
0 ‒ за кошти юридичних осіб. 

Керівництво аспірантами й докторантами здійснюють викладачі 
Університету, із них 8 докторів наук, професорів; 3 доктори наук, 
доценти; 10 кандидатів наук, доцентів; 4 кандидати наук, старші 
викладачі. 

Кадрова політика університету як один із його пріоритетних 
напрямів була спрямована на забезпечення якості освіти. Штатний 
розпис Університету було сформовано відповідно до контингенту 
студентів з урахуванням кількісних і якісних характеристик НПП. 

У 2021 році освітній процес в Університеті забезпечували  
131 штатний науково-педагогічний працівник (у 2020 році –  
153 шт.од.). Серед них: 26 докторів наук, професорів (20 %),  
90 кандидатів наук, доцентів (68%), 15 старших викладачів та 
асистентів (12%). Отже, відсоток викладачів із науковими ступенями 
і вченими званнями за основним місцем роботи становить 88, що 
відповідає вимогам чинного законодавства з ліцензування та 
акредитації.  

Освітній процес у Коледжі забезпечували 48 штатних 
педагогічних працівників та 3 зовнішні сумісники. Серед 
педагогічних працівників: 1 – доцент, 2 – кандидати педагогічних 
наук, 1 – кандидат історичних наук, 2 – доктори філософії з галузі 
знань 01 Освіта/педагогіка; 3 майстри спорту України, 24 – мають 
вищу категорію; у тому числі 6 осіб мають педагогічне звання 
«старший викладач», 4 – «викладач-методист». 

Види і результати діяльності науково-педагогічних працівників 
Університету є показниками їхньої професійної активності, 
інформацію про які у 2021 році занесено до Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти. У звітному періоді 32 (21,8%) 
викладачі виконали 7-12 пунктів професійної активності; 5-6-ти 
показників досягли 52 особи (35,3%); 4 показники засвідчили 38 осіб 
(25,8%). 

За всіма акредитованими напрямами (спеціальностями) центр 
допрофесійної освіти, працевлаштування та додаткових освітніх 
послуг у виші організовував та проводив підвищення кваліфікації, 
стажування науково-педагогічних, педагогічних працівників, 
співробітників Глухівського НПУ ім. О. Довженка та його 
структурних підрозділів, працівників інших освітніх установ.  

У 2021 році було укладено 42 договори про співпрацю із 
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закладами загальної середньої освіти, 13 договорів – із закладами 
вищої освіти. 

Усього на базі центру професійну майстерність підвищили  
288 осіб, із них: ПВС, інші співробітники Університету – 129, 
працівники Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-
педагогічний фаховий коледж Глухівського національного 
педагогічного університету імені Олександра Довженка» – 25 осіб; 
викладачі інших ЗВО, коледжів; учителі закладів загальної середньої 
освіти, вихователі закладів дошкільної освіти – 134. На виконання 
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська школа», постанови 
Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 237 «Деякі 
питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на базі Університету було 
організовано й успішно проведено підвищення кваліфікації учителів 
закладів загальної середньої освіти м. Глухова та Глухівської ОТГ, 
які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту 
базової середньої освіти у 2022/2023 н.р. На цих курсах навчалося 
120 педагогів, із них учителів – 59 осіб, викладачів університету –  
61 особа. За результатами курсів підвищення кваліфікації було 
сплановано, підготовлено програму та збірник матеріалів 
всеукраїнської науково-практичної конференції «Нова українська 
школа й підготовка вчителя до забезпечення базової середньої 
освіти».  

На базі інших закладів вищої освіти підвищення кваліфікації й 
стажування пройшли 11 осіб, а на базі закордонних закладів освіти – 
11 науково-педагогічних працівників.  

Професорсько-викладацький склад, педагогічний персонал 
відповідно до епідемічної ситуації, що склалася в країні, та на 
виконання документів державної ваги щодо протиепідемічних 
заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19) в Університеті були 
підготовлені до якісного забезпечення освітнього процесу шляхом 
організації та проведення освітнього процесу, проміжної, семестрової 
атестації з використанням сучасних дистанційних технологій: 
електронної пошти, online-зв’язку за допомогою програмного 
забезпечення Skype, відеоконференцзв’язку (платформи Zoom, Meet), 
через соціальні мережі (Viber, Instagram, Telegram) та інші електронні 
сервери: Moodle, Google Клас (GoogleCIassroom), Google Презентації 

https://www.skype.com/ru/get-skype/


27 

(Google Presentations), iLearn, Kahoot, Edmodo, LearningApps.org, 
Stepik, OnlineTestPad, Linoit, Padlet, Trello, Plickers. 

Атестація здобувачів освіти на першому (бакалаврському) та на 
другому (магістерському) рівнях вищої освіти здійснювалася в 
синхронному режимі (відеоконференція) із обов’язковою 
аутентифікацією студента, цифровою фіксацією (відеозапис, 
аудіозапис, фотофіксація тощо). 

В Університеті здійснювалася систематична робота щодо 
додержання академічної доброчесності, формування культури 
академічної свободи здобувачів освіти, з огляду на що проводилися 
різні заходи: онлайн-зустрічі з керівництвом програмно-
обчислювального комплексу StrikePlagiarism (Алі Тахмазовим, 
Іриною Петрів); консультативні вебінари (ознайомлення з 
нормативно-правовою базою України щодо авторського права та 
академічної доброчесності, аналіз критеріїв та вимог технічної 
перевірки бакалаврських та магістерських робіт на виявлення 
текстових запозичень, аналіз прикладів звітів подібності з програми 
StrikePlagiarism), співпраця з Хмельницьким національним 
університетом щодо перевірки робіт на антиплагіат за розробленою 
програмою Anti-Plagiarism. 

Кваліфікаційні роботи допускалися до захисту за умови успішної 
їх перевірки на плагіат за допомогою програмно-обчислювального 
комплексу StrikePlagiarism, програм UNICHECK, Anti-Plagiarism 
(програма ХНУ).  

До організації освітнього процесу, підсумкової атестації, читання 
гостьових лекцій залучалися професіонали-практики, 
висококваліфіковані фахівці галузі: головами ЕК працювали 18 осіб 
(2 вихователі закладу дошкільної освіти, 8 учителів закладів 
загальної середньої освіти, 2 представники Центру професійного 
розвитку педагогічних працівників, 1 представник 
райдержадміністрації, 3 викладачі закладів вищої освіти І-ІІ р.а., 
1 соціальний педагог, 1 практичний психолог), гостьові лекції 
провели провідні фахівці ЗВО та наукових установ України (д.пед.н., 
проф. П. Лузан, головний науковий співробітник лабораторії 
науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і 
технікумах ІПТО НАПН України; д.пед.н., проф., член-кореспондент 
НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України 
Л. Лук’янова, директор Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПНУ; д.пед.н., доц. Н. Кулулаєва, 
заст.директора з наукової роботи ІПТО НАПН України та ін.). 
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У звітному 2020–2021 н.р. було сформовано 67 екзаменаційних 
комісій (ЕК) для ОС «Бакалавр», 39 екзаменаційних комісій для ОС 
«Магістр». Склад голів ЕК було схвалено вченою радою та 
затверджено наказом ректора. 

Усереднений показник якості знань по Університету на денній 
формі навчання становить 74 %, на заочній – 68 %; абсолютна 
успішність на денній та заочній формах – 100 %. 

Освітній процес в Університеті було спрямовано на набуття 
здобувачами вищої освіти соціальних навичок (softskills) у процесі 
аудиторних занять, позанавчальної діяльності, організації виховної 
роботи, проходження практичної підготовки. 

У період із січня по грудень 2021 р. було організовано і 
проведено 259 видів практик (на денній формі навчання – 156, на 
заочній формі навчання – 103 педагогічні практики). Базами практик 
є навчальні і позашкільні заклади міста Глухова та населених пунктів 
за місцем працевлаштування або проживання студентів. У період 
карантинних обмежень практична підготовка здобувачів совіти 
організовувалася з використанням дистанційних технологій. 
Теоретична і практична підготовка спеціалістів для національної 
системи освіти відповідала вимогам державних стандартів, 
стандартів закладу освіти. 

Освітній процес організовувався на засадах 
студентоцентрованого підходу через: 

• вибір тем наукових робіт та баз практик; дисциплін вибіркової 
частини ОП; 

• організацію навчання на майбутньому місці 
працевлаштування; 

• застосування різних способів подання матеріалу (очне 
навчання та дистанційні технології), використання електронних 
ресурсів, упровадження інтерактивних методів, мультимедійних 
засобів, надання консультацій, коректність і тактовність у 
спілкуванні; 

• систему моніторингу та оцінювання якості освітнього процесу 
(Положення про проведення опитувань здобувачів освіти в 
Глухівському НПУ ім. О. Довженка); 

• залучення до співпраці зовнішніх стейкхолдерів; 

• процедури оскарження оцінювання та підвищення оцінки 
(Процедури розгляду звернень здобувачів освіти щодо оцінювання 
результатів навчання, Положення про вирішення конфліктних 
ситуацій між учасниками освітнього процесу); 
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• зворотній зв’язок із здобувачами освіти (зустрічі, опитування, 
кураторські години тощо). 

У звітному періоді оновлено ради стейкхолдерів Університету, 
факультетів, навчально-наукових інститутів, члени яких активно 
долучалися до акредитаційних процесів, перегляду освітніх програм, 
надавали слушні пропозиції та побажання щодо якісної підготовки 
фахівців. 

На виконання наказу МОН України № 1296 від 15.10.2019 р. 
«Щодо запровадження пілотного проєкту в закладах фахової перед 
вищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою 
здобуття освіти» (зі змінами) у 2021 році Університет взяв участь у 
пілотному проєкті з підготовки фахівців за дуальною формою 
здобуття освіти. Протягом звітного періоду укладено  
102 тристоронні угоди (Здобувач освіти –Заклад –Університет) за 
спеціальностями: 012 Дошкільна освіта – 42, 013 Початкова освіта – 
27, 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) –  
8, 014 Середня освіта (Українська мова і література) – 4, 014 Середня 
освіта (Мова і література (Англійська)) – 8, 014 Середня освіта 
(Історія) – 1, 014 Середня освіта (Математика та інформатика) – 3, 
014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 1, 014 Середня 
освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і 
туристичної роботи) – 3, 015 Професійна освіта – 4. 

Значну увагу протягом 2021 року було приділено підтримці й 
заохоченню здобувачів вищої освіти, які мають високі показники в 
навчальній, науковій та громадській діяльності. Упродовж року 
студенти Університету отримували іменні стипендії, а саме: 

Верховної Ради України: 
Поцелуєва Катерина Андріївна, студентка 34-М(ск) групи 

факультету природничої і фізико-математичної освіти. 
Президента України: 
Луппа Дар’я Олександрівна, студентка 22-Т групи факультету 

технологічної і професійної освіти; Понирко Сергій Федорович, 
магістрант 62М-Б групи факультету природничої і фізико-
математичної освіти; Самощенко (Матюхіна) Дар’я Андріївна, 
магістрантка 6М2-ФК групи факультету дошкільної освіти; Шейко 
(Чижевська) Наталія Олегівна, магістрантка 62М-Б групи факультету 
природничої і фізико-математичної освіти; Тронь Володимир 
Володимирович, магістрант 62М-Б групи факультету природничої і 
фізико-математичної освіти; Поліщук (Хижняк) Дарина Віталіївна, 
магістрантка 62 М-Т групи факультету технологічної і професійної 
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освіти. 
Кабінету Міністрів України: 
Луппа Дар’я Олександрівна, студентка 22-Т групи факультету 

технологічної і професійної освіти; Самощенко (Матюхіна) Дар’я 
Андріївна, магістрантка 6М2-ФК групи факультету дошкільної 
освіти. 

Голови Сумської обласної державної адміністрації: 
Бандурова Ірина Олександрівна, магістрантка 61-У групи 

Навчально-наукового інституту філології та історії; Кащенко Валерія 
Миколаївна, студентка 44-І групи Навчально-наукового інституту 
філології та історії; Курган Кирило Олегович, студент 43-М групи 
факультету природничої і фізико-математичної освіти; Лисиця 
Поліна Павлівна, студентка 42-А групи Навчально-наукового 
інституту філології та історії; Сема Поліна Сергіївна, студентка 32-А 
групи Навчально-наукового інституту філології та історії; Шарун 
Сніжана Юріївна, студентка 41-ПО групи Навчально-наукового 
педагогіки і психології. 

Результативно функціонувала спеціалізована вчена рада 
Д 56.146.01 з правом проведення захистів дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора та кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» 
(голова ради – член-кореспондент НАПН України, доктор пед. наук, 
проф. Курок В.П.). 

За звітний період проведено 5 захистів дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 13.00.04 Теорія і 
методика професійної освіти. Серед здобувачів наукового ступеня 3 є 
випускниками докторантури університету, які наразі забезпечують 
підготовку педагогічних кадрів за різними спеціальностями в 
Глухівському НПУ ім. О. Довженка. 

На підставі наказів МОН України «Про затвердження рішень 
Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових 
ступенів і присвоєння вчених звань» 3 здобувачам присвоєно 
науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 
Теорія і методика професійної освіти.  

Відповідно до Порядку проведення експерименту з присудження 
ступеня доктора філософії, затвердженого постановою КМУ від 
06.03.2019 р. № 167, було створено 9 разових спеціалізованих 
учених рад для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії та проведено захист наукових робіт Каганцової 
Т.М. (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, науковий керівник 
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Грудинін Т.О., д-р пед. наук, доцент), Базиля С.М. (спеціальність 015 
Професійна освіта, науковий керівник Толмачов В.С., канд. тех. 
наук), Шевченко Л.М. (спеціальність 015 Професійна освіта, 
науковий керівник Ігнатенко О.В., канд. пед. наук), Дмитренко А. П. 
(спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, науковий керівник – 
Корякіна І. В., канд. пед. наук, доцент), Аторіної В. М. (спеціальність 
011 Освітні, педагогічні науки, науковий керівник – Загородня Л. П., 
д-р пед. наук, доцент), Бикової Т. Б. (спеціальність 015 Професійна 
освіта, науковий керівник – Ковальчук В. І., д-р. пед. наук, професор), 
Маринченка Є. О. (спеціальність 015 Професійна освіта, науковий 
керівник – Ігнатенко Г. В., канд. пед. наук, доцент), Сороки В. В. 
(спеціальність 015 Професійна освіта, науковий керівник – Ковальчук 
В. І., д-р. пед. наук, професор), Карась О. Д. (спеціальність 
015 Професійна освіта, науковий керівник – Кузнецова Г.П., канд. 
пед. наук, доцент). 

У звітний період успішно захистили дисертації на здобуття 
наукового ступеня доктора наук 5 науково-педагогічних працівників 
(Пінчук І. О., Гриценко А. П., Гречаник Н. І., Бурчак С. О.,  
Гоголь Н. В.). Науковий ступінь доктора філософії здобули 9 осіб 
(Каганцова Т. М., Шевченко Л. М., Базиль С. М., Аторіна В. М., 
Дмитренко А. П., Маринченко Є. О., Бикова Т. Б., Сорока В. В., 
Карась О. Д.), із них 3 – достроково; кандидата наук – 1 особа 
(Луценко О. І.). Вчене звання доцента присвоєно 8-м науково-
педагогічним працівникам університету (Термоса І. О.,  
Вишник О. О., Куліш І. Д., Марєєв Д. А., Цись Д. І., Пінчук І. О., 
Марєєва Т. В., Хлус Н. О.). 

Упродовж 2021 року Університет став організатором та 
співорганізатором 46 наукових заходів, із них: 6 міжнародних, 
29 усеукраїнських, 11 регіональних науково-практичних конференцій 
(семінарів, олімпіад, конкурсів), із яких 29 внесено до Плану 
проведення наукових конференцій та семінарів з проблем вищої 
освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2021 
рік. Викладачі Університету взяли участь у 138 міжнародних; 
134 усеукраїнських, 38 регіональних наукових заходах. 

За результатами проведених досліджень науковцями 
Університету у 2021 році опубліковано 526 наукових праць, із них: 
5 одноосібних монографій (Гоголь Н. В., Гриценко А. П., Бурчак 
С. О., Лавриченко Н. М., Прокопчук В. С.) та 37 розділів у 
колективних монографіях (із них 29 видано за кордоном); 
2 підручники (Вашуленко М. С., Прокопчук В. С. (у співавторстві)), 
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18 навчальних, навчально-методичних посібників та 10 методичних 
рекомендацій; 202 наукові статті, із них 24 – у виданнях, що 
індексуються в Scopus та Web of Science; 85 ‒ у вітчизняних фахових 
виданнях, 19 – у закордонних виданнях країн ОЕСР, 253 публікації – 
у матеріалах конференцій.  

У 2021 р. збільшилося публікацій НПП у наукометричних 
виданнях і становить 24 статті (Курок О. І., Бірюк Л. Я., Грудинін 
Б. О., Загородня Л. П., Ковальчук В. І., Кузьмінський А. І., 
Рудишин С. Д., Лавриченко Н. М., Данильченко І. Г., Марєєва Т. В., 
Артемова Л. В., Шелудько В. І., Гоменюк О. В., Кухарчук Р. П., 
Заїка О. В., Кугай Н. В., Рябко А. В., Шерудило А. В., Зайцева О. М., 
Біліченко П. Г., Іващенко М. В., Хроленко М. В., Коненко В. С., 
Толмачов В. С., Горшкова Л. М., Коваль Л. В., Корякіна І. В.,Юденок 
В. М., Ігнатенко О. В., Бутова В. О., Ігнатенко Г. В., Вовк Б. І., 
Самусь Т. В., Маринченко Є. О., Зінченко А. В., Маринченко І. В.). 

Збільшилася кількість викладачів Університету, які мають Індекс 
Хірша у Scopus та Web of Science (Качурик І. І., h-індекс Scopus – 8, 
цитувань – 188; Гоменюк О. В., h-індекс Scopus – 6, цитувань – 91; 
Шелудько В. І., h-індекс Scopus – 5, цитувань – 56; Луценко Г. В.,  
h-індекс Scopus – 3, цитувань – 54; h-індекс Web of Science – 2, 
цитувань – 38; Луценко О. І., h-індекс Scopus – 2, цитувань – 8;  
h-індекс Web of Science – 1, цитувань – 2; Ковальчук В. І., h-індекс 
Scopus – 2, цитувань – 8; h-індекс Web of Science – 1, цитувань – 7; 
Бутенко Г. О., h-індекс Scopus – 2, цитувань – 22; h-індекс Web of 
Science – 1, цитувань – 4; Рябко А. В., h-індекс Scopus – 1, цитувань – 
5; Заїка О. В., h-індекс Scopus – 1, цитувань – 5; Кухарчук Р. П.,  
h-індекс Scopus – 1, цитувань – 5; Кузьмінський А. І., h-індекс Web of 
Science – 2, цитувань – 8). 

Викладачі університету є членами редакційних колегій  
10 міжнародних наукових видань (Бутова В. О., Ковальчук В. І., 
Кузнецова Г. П., Курок В. П., Луценко О. І., Рудишин С. Д., 
Хлус Н. О.), із них 1 – індексується у наукометричній базі Web of 
Science (Ковальчук В. І.), 7 вітчизняних фахових та 7 науково-
методичних і науково-популярних видань. 

Протягом 2021 року здійснювалися наукові дослідження 
(фундаментальні, прикладні) за 21науково-дослідною темою, 
зареєстрованою в УкрІНТЕІ, із них 4 – у 2021 році, а саме: 

1. «Теоретико-методичні засади формування готовності до 
професійної діяльності майбутніх фахівців дошкільної освіти» 
(0117U004679). Науковий керівник – д-р. пед. наук, доц. 
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Загородня Л. П. 
2. «Оптимізація освітньо-виховного процесу в закладі 

дошкільної освіти» (0120U100787). Науковий керівник – канд. пед. 
наук, доц. Корякіна І. В. 

3. «Професійна підготовка майбутніх учителів біології в умовах 
нової української школи» (0120U103884). Науковий керівник – д-р.  
с-г. наук, проф. Горшкова Л. М. 

4. «Забезпечення якості неперервної професійної освіти вчителів 
біології в педагогічному університеті» (0121U100500). Науковий 
керівник – д-р. пед. наук., проф. Рудишин С. Д.  

5. «Фундаменталізація біологічної освіти в педагогічному 
університеті у вимірах сталого розвитку» (0116U003633). Науковий 
керівник – д-р. пед. наук., проф. Рудишин С. Д.  

6. «Удосконалення змісту, форм і методів фізико-математичної 
освіти у закладах загальної середньої і вищої освіти; розробка і 
застосування теоретико-математичних і експериментальних методів 
досліджень фізики» (0119U002437). Науковий керівник – д-р.  
фіз.-мат. наук, проф. Качурик І. І. 

7. «Теоретико-методичні основи формування професійної 
компетентності майбутніх учителів початкової освіти» 
(0117U004388). Науковий керівник – д-р. пед. наук, проф. Бірюк Л. Я. 

8. «Теоретико-методичні основи формування професійної 
компетентності майбутніх учителів початкової освіти» 
(0121U111232). Науковий керівник – д-р. пед. наук, проф. Бірюк Л. Я. 

9. «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до 
формування у молодших школярів ключових і предметних 
компетентностей» (0120U103904). Науковий керівник – канд. пед. 
наук, доц. Собко В. О. 

10. «Формування професійної компетентності практичного 
психолога та психологічної готовності педагога до фахової 
діяльності» (0117U004678). Науковий керівник – канд. психол. наук, 
доц. Ільїна Н. М. 

11. «Розвиток педагогічної майстерності педагога професійного 
навчання в умовах освітніх трансформації» (0119U000357). Науковий 
керівник – д-р. пед. наук, проф. Ковальчук В. І. 

12. «Теоретико-методичні засади комплексного підходу до 
фахової підготовки майбутніх учителів технологій та викладачів 
професійного навчання» (0117U004242). Науковий керівник – д-р. 
пед. наук, проф., член-кореспондент НАПН України, Курок В. П. 

13. «Професійно-особистісне становлення майбутнього фахівця у 
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вищій школі в контексті інтеграції України до європейського 
освітнього простору» (0117U004243). Науковий керівник – д-р. пед. 
наук, проф., член-кореспондент НАПН України, Курок В. П., 
відповідальний виконавець – доктор педагогічних наук, доцент 
Ткаченко Н. М. 

14. Міжнародні відносини та інтеграційні процеси у світі в  
ХХ столітті» (0121U111045). Науковий керівник – д-р. пед. наук 
Гриценко А. П. 

15. Фундаментальне дослідження «Соціально-економічна історія 
України (середина XVII – XX століття)» (0121U111042). Науковий 
керівник – канд. іст. наук Крижанівський В. М. 

16. «Підготовка вчителя-словесника з позицій компетентнісного 
підходу» (0119U002871). Науковий керівник – д-р філол. наук, 
проф. Новиков А.О. 

17. «Літературна й кінематографічна творчість Олександра 
Довженка: проблеми рецепції та інтерпретації» (0119U002870). 
Науковий керівник – д-р. філол. наук, проф. Новиков А. О. 

18. «Сучасні підходи до навчання іноземних мов та професійної 
підготовки вчителя англійської мови і літератури» (0120U103903). 
Науковий керівник – канд. пед. наук, доц. Мілютіна О. К. 

19. «Розвиток соціально-педагогічного потенціалу особистості 
майбутніх працівників соціальної сфери в умовах інноваційних змін в 
освіті» (0117U004677). Науковий керівник – д-р. пед. наук, проф. 
Міщик Л. І. 

20. Міжнародні відносини та інтеграційні процеси у світі в  
ХХ столітті» (0117U004710). Науковий керівник – канд. іст. наук 
Крижанівський В. М. 

21. Фундаментальне дослідження «Соціально-економічна історія 
України (середина XVII – XX століття)» (0117U004389). Науковий 
керівник – д-р. пед. наук Гриценко А. П. 

У 2021 році зареєстровано в Державній службі інтелектуальної 
власності 6 авторських прав на наукову продукцію (Дєордіца Т. Ю., 
Білевіч С. В., Вороніна М. В., Толмачов В. С.; Ковальчук В. І., 
Ігнатенко Г. В., Вовк Б. І., Самусь Т. В., Опанасенко В. П., 
Росновський М. Г., Ігнатенко О. В.; Росновський М. Г., Опанасенко 
В. П., Єрмоленко Є. І., Апьонкін Ю. В.; Лавриченко Н. М.; 
Кузьмінський А. І., Гнезділова К. М.). 

За звітний період співробітники Університету виконали 66 
госпдоговірних науково-дослідних робіт на суму 151 тис. 400 грн 
на замовлення підприємств і установ міста, району, області та країни, 
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що становить 1 155 грн на 1 штатну одиницю. 
У звітному періоді активно працювало Наукове товариство 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, до складу 
якого входить 55 осіб, а саме 15 молодих науковців, які обіймають 
посади науково-педагогічних працівників, та 40 аспірантів.  

За звітний період молоді науковці опублікували 7 монографій у 
співавторстві, 6 навчальних посібників, 56 наукових статей, більше 
90 тез доповідей наукових конференцій, 7 – у виданнях, які 
індексуються в наукометричних базах Scopus, Web of Science; 
виконали науково-технічні роботи, які фінансують вітчизняні 
замовники на суму 14 780 грн. 

Молоді науковці стали організаторами (співорганізаторами) 24 
наукових заходів, а саме: 3 міжнародних конференцій, із них на базі 
Університету – 1; 14 усеукраїнських заходів (у тому числі з 
міжнародною участю), із них на базі Університету – 10; 
міжрегіональних, місцевого значення, онлайн-зустрічей – 7.  

Члени Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих учених взяли участь у розроблені Стратегії регіонального 
розвитку Сумської області до 2027 року та Плану заходів з її 
реалізації; долучалися до обговорення Концепції конкурсу проєктів 
наукових робіт та науково-технічних розробок молодих вчених; 
узяли участь в анкетуванні з подальшим рейтинговим відбором до 
складу експертної Ради конкурсу проєктів наукових робіт, науково-
технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які 
працюють (навчаються) у ЗВО та НУ, що належать до сфери 
управління МОН. 

Андросенко А. О., аспірант, асистент кафедри педагогіки та 
менеджменту освіти є членом громадської організації «Українська 
асоціація дослідників освіти (УАДО)» (Сертифікат про членство в 
Українській асоціації дослідників освіти №95/2021 від 14 січня 2021 
року). Аспіранти Мінченко М. В. (14 Середня освіта (за предметними 
спеціальностями)), Свистун О. В. (32 Історія та археологія), 
Андросенко А. О., Хомич О. В.(11 Освітні, педагогічні науки), 
Прилепа І. М. (15 Професійна освіта (за спеціалізаціями)) включені 
до складу реєстру експертів Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти для проведення акредитацій освітніх програм. 

Одним з ключових компонентів науково-дослідної діяльності 
Університету є студентська наука, яка забезпечує формування в 
майбутніх педагогів наукового світогляду, раціонального творчого 
мислення і навичок самостійної науково-дослідної роботи, їхнє 
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особистісне професійне становлення, розвиток творчого мислення та 
індивідуальних здібностей. Про її результативність в Університеті 
свідчать такі дані: протягом 2021 року функціонували 99 наукових 
гуртків та проблемних груп, у яких набували досвіду науково-
дослідної діяльності 859 здобувачів освіти. За результатами участі 
студентів у наукових конференціях опубліковано 725 наукових 
праць, зокрема 675 – одноосібних. 

Здобувачі освіти брали досить активну участь у наукових 
заходах. Зокрема у звітному році 1442 студенти стали учасниками 
150 конференцій, з них міжнародних – 272, всеукраїнських – 829, 
регіональних – 341. 

Студенти факультету технологічної і професійної освіти 
Тименко Олександр (спеціальність «Аграрне виробництво, переробка 
сільськогосподарської продукції та харчові технології», 
ОС «Магістр»), Нечит Аліна та Забіяка Анжела (спеціальність 
«Технологія виробів легкої промисловості», ОС «Магістр»), аспірант 
факультету природничої і фізико-математичної освіти Коненко 
Віталій з 11 по 18 жовтня 2021 р. пройшли стажування в 
Міжнародному інституті математичної фізики Ервіна Шредінгера 
(Erwin Schrödinger International Institute for Mathematical Physics, 
Австрія) та Австро-Українському науково-технічному інституті 
(АУІ), (Відень). 

У 2021 році 18 студентів стали переможцями ІІ туру 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із 
природничих, технічних і гуманітарних наук у 13 конкурсах. З них 
отримали: 

Диплом І ступеня – 1 студентка: 
Поліщук Дарина, магістрантка факультету технологічної і 

професійної освіти (керівник – проф. Курок В. П.);  
Диплом ІІ ступеня – 7 студентів: 
Міхнова Олександра, студентка 2 курсу факультету дошкільної 

освіти (керівник – доц. Марєєва Т. В.); 
Медвідь Валерія, Нишенко Сергій, магістранти факультету 

технологічної і професійної освіти (керівник – Вовк Б.І.); 
Шеремет Вікторія, студентка 2 курсу; Шоколенко Катерина, 

магістрантка ННІ Філології та історії (керівник – доц.  
Мілютіна О. К.); 

Юденич Олена, магістрантка ННІ Педагогіки і психології 
(керівник – Зінченко О. В.); 

Осадчий Андрій, магістрант ННІ Педагогіки і психології 
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(керівник – Біліченко П. Г.);  
Диплом ІІІ ступеня – 10 студентів: 
Дешко Яна, студентка 4 курсу ННІ Педагогіки і психології 

(керівник – доц. Пішун С. Г.); 
Банчукова Дарія, студентка 4 курсу факультету природничої і 

фізико-математичної освіти (керівник – Заїка О. В.); 
Бурда Ірина, студентка 4 курсу ННІ Філології та історії (керівник 

– доц. Чумаченко О. А.); 
Колієнко Анжеліка, магістрантка ННІ Філології та історії 

(керівник – Крижанівський В. М.); 
Гулакова Ганна, магістрантка ННІ Філології та історії (керівник 

– проф. Новиков А. О.); 
Чайка Катерина, магістрантка ННІ Філології та історії ( керівник 

– доц. Кухарчук І. О.); 
Тронь Володимир, магістрант; Матковська Марія, студентка 4 

курсу факультету природничої і фізико-математичної освіти 
(керівник – проф. Горшкова Л. М.). 

Старченко Тетяна, студентка 2 курсу ННІ Педагогіки і психології 
(керівник – проф. Міщик Л. І.); 

Антипенко Аліна, студентка 2 курсу факультету дошкільної 
освіти (керівник – доц. Хлус Н. О.).  

Студенти факультету технологічної і професійної освіти здобули 
перемогу у ХХI Міжнародному конкурсі молодих модельєрів-
дизайнерів «Печерські каштани», м. Київ, Україна (Богдашкіна Ю. 
посіла ІІ місце, керівник – Білевич С. В.; Поліщук Д. посіла ІІІ місце, 
керівник – Василенко О. О.). 

На базі Університету відбулися всеукраїнські конкурси наукових 
робіт для студентської молоді «Здорова дитина – здорова нація» 
(студентка ОС «Бакалавр» Антипенко Аліна посіла 3 місце (керівник 
доц. Хлус Н. О.)) та «Менеджмент освіти» (магістрант ННІ 
Педагогіки і психології Осадчий Андрій посів ІІ місце (керівник – 
Біліченко П. Г.)).  

У звітному році опубліковано такі збірники наукових праць 
студентів: 

– Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні 
пошуки: зб. наукових праць викладачів і студентів. Випуск 9. Глухів : 
ГНПУ ім. О. Довженка, 2021. https://cutt.ly/kItnqhN 

– Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної 
конференції здобувачів середньої, фахової передвищої і вищої освіти, 
аспірантів, молодих учених. Частина 1 (м. Глухів, 11–12 березня 
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2021 р.), Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2021. 594 с. 
URL: https://cutt.ly/bItngET  

– Збірник матеріалів щорічної звітної науково-практичної 
конференції здобувачів загальної середньої, передвищої і вищої 
освіти аспірантів, молодих учених. Частина 2 (здобувачі 
ОНС «Доктор філософії») (м. Глухів, 11–12 березня 2021 р.). 2021. 
147 с. https://cutt.ly/VItmur9  

– Студентські історичні студії: зб. наукових праць студентів. 
Випуск 7. Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2021. 94 с. URL: 
https://cutt.ly/wItQuZh 

– Психолого-педагогічний пошук : зб. студентських наукових 
праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської студентської науково-
практичної інтернет-конференції «Дошкільна освіта України в 
контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». 18–19 
березня 2021 р. Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 2021. 355 с. URL: 
https://cutt.ly/wItEmkv  

– Матеріали IX науково-педагогічних читань молодих учених, 
магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century 
Challenges in Education and Science» : Випуск 9. Глухів, 2021 URL: 
https://cutt.ly/6ItESgr  

– Альманах «QN»: Збірник наукових праць студентів. III 
Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція 
«Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної 
освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і 
світового освітнього простору»». Випуск 11. Суми : Видавничий дім 
«Ельдорадо», 2021. 212 с. URL: https://cutt.ly/HItE1Ze  

– Збірник за матеріалами Всеукраїнської науково-практичній 
конференції «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього 
педагога в умовах освітніх трансформацій». URL: 
https://cutt.ly/kItnU6g  

– За результати ІІ Всеукраїнської студентської Інтернет-
конференції сформовано збірник матеріалів «Нова українська школа 
очима студентів» (м. Глухів, 19 травня 2021 р.). URL: 
https://cutt.ly/nItnHAm  

– Збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної 
інтернет-конференції «Глухівські читання – 2021. Актуальні питання 
суспільних та гуманітарних наук». URL : https://cutt.ly/cItnBwo 

Важливими для ефективного поступу Університету в освітній 
національний та Європейський простір є питання 
інтернаціоналізації освіти. 
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У 2021 році підготовлено і подано 2 заявки на отримання 
міжнародних грантів: 

1. Розвиток освіти і педагогічних ідей у протестантських 
громадах у східноєвропейському регіоні у кінці XV‒XVII ст. 
(Наукова бібліотека Нюбері (Newberry). м. Чикаго) за авторством 
канд. пед. наук, доц. Біліченка П. Г. (індивідуальна грантова 
програма). 

2. Дослідження стану розробки та шляхів реалізації світових 
стратегій фізкультурної освіти і спорту в КСА та Україні 
(Королівство Саудівської Аравії). Керівник – проф. Курок О. І. 
(члени: Тітаренко С. А., Хлус Н. О., Цись Д. І., Цись Н. О., Любива 
В. В.). 

Протягом звітного періоду продовжувалася реалізація проєкту 
«Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та 
сучасність» програми Європейського Союзу ERASMUS+ напряму 
Жана Монне (621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, керівник 
– Чумаченко О. А.), яким передбачено фінансування в обсязі 648 тис. 
грн. 

У рамках реалізації проєкту відбувся Всеукраїнський круглий 
стіл з міжнародною участю «Європейський Союз як глобальний 
актор»; проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар 
«Досвід Європейського Союзу у сфері реагування на виклики 
безпеки». За результатами наукового заходу укладено збірник 
«Досвід Європейського Союзу у сфері реагування на виклики 
безпеки: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. 
У межах реалізації проєкту Еразмус+ Модулі Жана Моне 621046-
EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Європейська політична 
інтеграція: історична ретроспектива та сучасність» (Глухів, 9 грудня 
2021 р. / Упорядник: О. Чумаченко) опубліковано наукову статтю у 
фаховому виданні категорії «Б» «Засоби активізації 
євроінтеграційних студій у процесі професійної підготовки майбутніх 
учителів (на прикладі курсу “Європейська політична інтеграція: 
історична ретроспектива та сучасністьˮ)». Вісник Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка. Педагогічні науки. Випуск 3(47), 2021. С. 36–46. (автори: 
Зінченко В. П., Чумаченко О. А.). 

Бібліотека Глухівського НПУ ім. О. Довженка протягом 
звітного періоду була одним із провідних осередків наукового, 
культурного, громадського та творчого життя закладу, активно 
долучалася до формування в здобувачів освіти академічної культури 
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та доброчесності. 
Культурно-просвітницькі заходи бібліотеки з популяризації 

книги та читання у звітному році відбувались як у стінах бібліотеки, 
так і в онлайн-форматах. Організовувалися традиційні книжкові та 
мультимедійні виставки, медіапортрети письменників та діячів науки 
і культури, вебінари і медіаконференції. Усі заходи висвітлювалися 
на вебсайті бібліотеки http://library.gnpu.edu.ua, у групі «Наукова 
бібліотека Глухівського НПУ ім. О.Довженка» на Facebook та на 
бібліотечному каналі Ютуб. Працівники бібліотеки провели серію 
консультативних вебінарів, на яких розглянуто нормативно-правову 
базу України щодо авторського права та академічної доброчесності, 
здійснено характеристику критеріїв та вимог технічної перевірки 
бакалаврських і магістерських робіт на виявлення текстових 
запозичень, розглянуто приклади звітів подібності з програми 
StrikePlagiarism. 

Основними напрямами виховної роботи у 2021 році були: 
національно-патріотичне, духовно-моральне, правове, трудове, 
художньо-естетичне, екологічне, фізичне виховання (спорт) й 
утвердження здорового способу життя, волонтерство. Увагу також 
було приділено науково-дослідницькій діяльності в системі виховної 
роботи, фінансовій грамотності.  

Серед заходів духовно-морального та національно-
патріотичного спрямування у 2021році проведено інформаційні 
кампанії до Дня Соборності України «Злука. День Соборності 
України»; Дня Героїв Небесної Сотні «Пам’яті Героїв Небесної 
Сотні»; Дня рідної мови «Хто живе в Україні»; Дня утворення 
Карпатської України «Карпатська Україна: незалежність і гібридна 
війна у переддень Другої світової»; дня народження Т. Г. Шевченка 
«Народ Шевченка не забуває і не забуде. Поет живе в серцях свого 
народу»; Дня українського добровольця «Російсько-українська війна 
крізь призму роману Сергія Лойка «Аеропорт»; Дня слов’янської 
писемності та культури «Писемність до 988 року», «Іван Огієнко про 
мовні обов’язки громадянина України»; 7-ї річниці визволення 
Маріуполя, Слов’янська, Краматорська; кінолекторії до Дня пам’яті 
полеглих у бою під Крутами «Крути 1918», Дня українського 
добровольця «Українські добровольці» тощо.  

Важливим складником національно-патріотичного виховання в 
Університеті є героїзація подвигів захисників Вітчизни, воїнів 
Збройних Сил України, Національної гвардії України, 
волонтерського руху з допомоги українським військовим. Було 
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вшановано пам’ять О. Вознюка – колишнього студента факультету 
природничої і фізико-математичної освіти, який загинув у 2017 році в 
зоні проведення АТО, та старшого сержанта ЗСУ Бузовського В. О. – 
колишнього студента університету, який загинув у вересні 2018 року 
в зоні проведення ООС. Відбулася зустріч студентів із учасником 
АТО, заслуженим майстром народної творчості, одним із засновників 
клубу «Гарда», викладачем університету – І. Білевичем. До Дня 
Гідності і Свободи 21 листопада колектив університету долучився до 
всеукраїнських меморіальних заходів. До Дня Збройних Сил України 
було організовано зустріч із Ю. О. Коваленком – завідувачем 
науково-дослідного (просвітницького) відділу Національного 
заповідника «Глухів», кандидатом історичних наук, волонтером місії 
«Чорний тюльпан», учасником бойових дій. 

Правове виховання у 2021 році в університеті було спрямоване 
на реалізацію Комплексної обласної програми «Правопорядок на 
2021–2025 роки». До Всесвітнього дня захисту прав споживачів  
(15 березня) проведено онлайн-кінолекторії «Я маю право! День 
захисту споживачів». З нагоди Міжнародного дня боротьби з 
насильством щодо жінок проведено годину спілкування «Зупини 
насильство – захисти себе». З нагоди 25-ї річниці Конституції 
України відбулася виховна година «Наукова спадщина відомого 
педагога, мовознавця, правозахисника Олекси Тихого»; круглий стіл 
«Суверенна Україна і її основний закон: до 25-ї річниці прийняття 
Конституції України»; лінгвістичні читання «Іван Огієнко про мовні 
обов’язки громадянина України» тощо. Університет долучився до 
Європейського тижня грамотності «All Digital Week в Україні». У 
його рамках проведено виховні заходи «Шахрайство в мережі 
Інтернет та способи захисту від нього», «Базові цифрові навички та 
медіаграмотність»; інформаційні кампанії «Що таке кібербулінг?», 
«Види кібербулінгу».  

Відділ виховної роботи та молодіжної політики, здобувачі вищої 
освіти долучалися до створення відеопродукції університету: огляди 
матеріально-технічної бази ЗВО, промоматеріали до днів відкритих 
дверей, відеопривітання з нагоди ювілеїв, випуску здобувачів вищої 
освіти, до Дня закоханих.  

Формування умінь людини взаємодіяти з природою є одним із 
пріоритетних завдань екологічного виховання. Протягом звітного 
періоду було проведено інформаційні години на підтримку 
громадської акції Держлісагентства «Створюємо ліси разом». З 
нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи було проведено 
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конкурс відеопоезій (українських авторів та власних віршів) про 
Чорнобильську трагедію, у якому взяли участь здобувачі вищої 
освіти з України та Білорусі, учні закладів загальної середньої освіти.  

Виховна робота в університеті спрямована також на збереження 
здоров’я молодого покоління, формування в нього здорового 
способу життя. У січні 2021 року було підготовлено відоматеріали 
щодо профілактики інфікування коронавірусом. Організовано 
інформаційні кампанії до Всесвітнього тижня імунізації; проведено 
Олімпійський урок у формі квест-змагань та майстер-класів; 
організовано акцію «Цукерки замість цигарок». 

Студенти Університету гідно презентували заклад освіти у 
спортивних змаганнях різного рівня, виборовши 37 призових місць: 

Міжнародні змагання: 
✓ бокс: Жула Вадим, І місце (м. Чернігів);  
✓ дзюдо: Моісєєв Алєксєй, ІІІ місце (м. Сараєво, Боснія і 

Герцеговина); ІІ місце, (м. Київ). 
Усеукраїнські змагання: 
✓ легка атлетика, штовхання ядра, метання диску: Журба 

Вадим, ІІІ місце (м. Київ), ІІІ місце (м. Мукачево), ІІ місце  
(м. Кам’янець-Подільський); ІІ місце (м. Луцьк); 

✓ дзюдо: Станилога Максим, І місце (м. Кременчук), ІІІ місце 
(м. Київ); Токарь Данило, І місце (м. Кременчук), ІІІ місце (м. Суми); 
Моісєєв Алєксєй, ІІ місце, (м. Суми), ІІ місце (м. Київ), ІІІ місце 
(м. Запоріжжя); 

✓ самбо: Токарь Данило, І місце (м. Київ), Станилога Максим,  
ІІ місце (м. Київ), Станилога Артем, ІІІ місце (м. Київ); 

✓ легка атлетика: Проневич Сергій, І місце (м. Одеса); 
✓ біатлон: Єременко Аліна, І місце (м. Суми); 
✓ біатлон, спринт: Єременко Аліна, І місце (м. Чернігів);  
✓ біатлон, гонка переслідування: Єременко Аліна, І місце  

(м. Чернігів); 
✓ біатлон, супер спринт: Єременко Аліна, ІІ місце (м. Чернігів); 
✓ біатлон, змішана естафета: Єременко Аліна, ІІ місце  

(м. Чернігів); 
✓ літній біатлон, спринт: Єременко Аліна, ІІІ місце (м. Суми); 
✓ біатлон, індивідуальна гонка: Єременко Аліна, ІІІ місце (НСБ 

Тисовець); 
✓ біатлон, змішана естафета: Єременко Аліна, ІІ місце (НСБ 

Тисовець), ІІ місце (м. Чернігів); 
✓ лижні гонки: Єременко Аліна, І місце (м. Шостка), ІІІ місце 
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(м. Шостка); 
✓ бокс: Жула Вадим, І місце, (м. Чернігів); І місце (м. Чернігів); 

Вʼязовик Владислав, І місце (м. Чернігів), І місце (м. Переяслів-
Хмельницький), ІІ місце (м. Кривий Ріг), ІІІ місце (м. Маріуполь). 

✓ жим штанги лежачи: Поцелуєва Катерина, І місце (Івано-
Франківськ); Сазонова Марія, ІІІ місце (м. Івано-Франківськ).  

Обласні змагання: 
✓ бокс (В’язовик Владислав, І місце (м. Чернігів); 
✓ легка атлетика (Журба Вадим, І місце (м.Чернігів). 
Спортивні здобутки студентів ВСП «Професійно-педагогічний 

фаховий коледж Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка»:  

Міжнародні змагання: 
✓ пауерліфтинг: Долженко Марк, 16 місце на Чемпіонаті світу 

(Швеція, м. Хальмстат, виконав норматив майстра спорту України. 
Всеукраїнські змагання: 
✓ біатлон серед юнаків і дівчат: Єременко Аліна, І місце, 

індивідуальна гонка – І місце (м. Чернігів); естафета – ІІ місце, 
масовий старт – ІІ місце (УСБ «Тисовець» Львівська область); Мороз 
Андрій, спринт – І місце, естафета – І місце, гонка переслідування – 
ІІ місце (УСБ «Тисовець» Львівська область); Тихонова Софія, 
естафета – ІІ місце, спринт – ІІ місце (УСБ «Тисовець» Львівська 
область); Громак Діана, естафета – І місце, спринт – ІІІ місце (УСБ 
«Тисовець» Львівська область); 

✓ пауерліфтинг: Долженко Марк, жим лежачи – ІІ місце серед 
юніорів (м. Хмельницький), класичний пауерліфтинг – ІІ місце серед 
юніорів (м. Коломия), виконав норматив майстра спорту України. 

 Обласні змагання 
✓ карате: Білобаба Владислав, І місце (м. Суми); 
✓ футбол у складі команди «Велетень-2»: Москальов Євген, 

Кугай Леонід – ІІ місце. 
Невід’ємним складником громадського самоврядування 

Університету є студентське самоврядування, діяльність якого у 
2021 році спрямовувалося на створення ефективної та дієвої системи 
студентського самоврядування від академічних груп і гуртожитків 
закладу вищої освіти до СПУ; виховання в студентської молоді 
лідерських, морально-вольових, інтелектуально-креативних, 
організаційно-ділових, емоційно-комунікативних якостей, соціальної 
активності, академічної доброчесності, почуття патріотизму і 
громадянської відповідальності, конструктивного та аналітичного 
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мислення, практики публічних виступів, нетерпимості до корупції та 
хабарництва. 

Одним з основних напрямів діяльності студентського активу 
університету є його участь у волонтерській діяльності. Здобувачі 
вищої освіти долучаються до акцій зі збору використаних елементів 
живлення, макулатури та кришок із-під пластикових пляшок, 
виручені кошти за які направляють на допомогу воїнам АТО та ООС 
(протезування, закупівля основ для маскувальних сіток та ін.). 
Студенти долучалися до акції «Монетки дітям», яку було ініційовано 
Національним банком України та благодійним фондом 
«Таблеточки». Проведено благодійний ярмарок «Подаруй частинку 
тепла», виручені кошти з якого направлені на допомогу КЗСОР 
«Шалигінська СШ». 

У повному обсязі студенти забезпечувалися академічною та 
соціальною стипендіями, доплатами за напрями, здійснювалася 
індексація стипендії в терміни, визначені законодавством, 
передбачалися кошти на соціальний захист студентської молоді. Під 
постійним соціальним захистом перебували студенти з числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (56 осіб, із них 
35 – студенти університету, 21 – ВСП «Професійно-педагогічний 
фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка»). 

Фінансово-господарська діяльність Університету у 2021 році 
здійснювалася відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, 
Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету, 
Колективного договору, Кошторису навчального закладу, рішень 
ученої ради, наказів ректора. 

У звітному періоді своєчасно нараховувалася і виплачувалася 
заробітна плата, стипендії, комунальні послуги. Своєчасно і в 
повному обсязі виконувалися зобов’язання перед державним 
бюджетом, органами Пенсійного фонду України, державними 
соціальними фондами.  

У 2021 році фінансова діяльність Університету здійснювалася за 
КПК 2201160, КПК 2201040, КПК 2201190. 

КПК 2201160 «Підготовка кадрів вищими навчальними 
закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 
баз практики» 

Згідно з лімітною довідкою на 2021 рік Університету виділено на 
видатки споживання 69 228 510,43 грн. У 2020 році асигнування 
становили 58 232 230, 39 грн. 

Залишок коштів спеціального фонду на початок звітного року –  
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5 487 609,10 грн.  
У сумі асигнувань загального фонду у 2021 році враховано 

витрати на утримання середньорічної чисельності працівників:  
376, 3 ставки, із них ПВС – 126, 3 ставки.  
Кошти загального фонду спрямовувалися переважно на 

першочергове забезпечення видатків захищених статей, а саме: 

• на оплату праці з нарахуваннями (преміювання, оздоровчі, 
матеріальна допомога) – 60 874 545,00 грн; 

• харчування дітей-сиріт, придбання предметів гардеробу 
дітям-сиротам – 7 559 454,43 грн; у т.ч. поповнення матеріально-
технічної бази – 647 233 грн; 

• протипожежне обладнання: 18 565 грн. 
Спеціальний фонд кошторису Університету містить як 

надходження коштів, так і розподіл їх витрат. Кошти, що надходять 
до спеціального фонду кошторису, розподіляються за такими 
джерелами:  

1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно з їх основною діяльністю;  

2) надходження бюджетних установ від додаткової 
(господарської) діяльності;  

3) плата за оренду майна бюджетних установ;  
4) благодійні внески, гранти та дарунки;  
5) кошти від розміщення на депозитах тимчасово вільних 

бюджетних коштів.  
Загальний обсяг надходження коштів до спеціального фонду за 

2021 рік склав – 9 281 745,08 грн, у т.ч. 
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 

їх основною діяльністю, становить 6 799 267, 42грн. 
КПК 2201040 «Дослідження, наукові та науково-технічні 

розробки, виконання робіт за державними цільовими 
програмами та державним замовленням, підготовка наукових 
кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури, 
наукових об’єктів, що становлять національне надбання». 

Згідно з лімітною довідкою на 2021 рік Глухівському 
національному педагогічному університету імені Олександра 
Довженка заплановано 151 250,00 грн. Виконання становить 
151 439,97 грн. Заробітну плату виплачено в сумі 89 695,69 грн, ЄСВ 
(22%) – 19 733,07 грн. Закуплено предметів та матеріалів на суму  
11 890,00 грн. 

КПК 2201140 «Фонд розвитку закладів фахової передвищої 
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та вищої освіти» 
Згідно з лімітною довідкою на 2021 рік Глухівському 

національному педагогічному університету імені Олександра 
Довженка виділено 2 562 233,76 грн. Фактичні видатки здійснено в 
сумі 2 562 233,76 грн. Ці кошти було розділено на два об’єкти: 

- «Капітальний ремонт житлового фонду» (3131) – це 
встановлення протипожежної сигналізації в гуртожитку №2  
м. Глухів;  

- «Капітальний ремонт інших об’єктів» (3132) – заміна вікон у 
спортивному комплексі м. Кролевець. 

КПК 2201190 «Виплата академічних стипендій (курсантам) 
вищих навчальних закладів»  

Згідно з лімітною довідкою на 2021 рік Глухівському 
національному педагогічному університету імені Олександра 
Довженка виділено 9 957 279, 05 грн. Фактичні видатки здійснено в 
сумі 9 957 279, 05 грн.  

Особлива увага приділялася найменш захищеним категоріям 
студентів, які мають статус дитини-сироти, інваліда І–ІІІ групи по 
зору та слуху, дитини учасників бойових дій, учасника бойових дій, 
особи з інвалідністю внаслідок війни, переміщеної особи, 
малозабезпеченим студентам.  

Ведеться їх облік, розглядаються питання їхнього соціального 
захисту. 

У 2021 році забезпечено виплати 40 студентам з числа дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на суму  
1 872 042, 57 грн. та 1 випускникові із числа дітей-сиріт виплачено 
одноразову грошову допомогу під час працевлаштування та для 
придбання м’якого інвентарю на суму 14 954, 00грн. 

Усього на суму 1 886 996, 57 грн. Одноразову адресну грошову 
допомогу випускникам (35 осіб) виплачено в сумі 397 250,00 грн.  

Під постійним соціальним захистом перебували студенти з числа 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (40 осіб). 

У повному обсязі студенти забезпечувалися академічною та 
соціальною стипендіями, доплатами за напрямами, здійснювалася 
індексація стипендії в терміни, визначені законодавством, 
передбачалися кошти на соціальний захист студентської молоді.  

Господарська діяльність Університету під час звітного періоду 
була спрямована на ефективне використання і збереження 
державного майна, підтримання функціонального стану матеріально-
технічної бази, покращення умов праці співробітників, навчання і 
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проживання студентів, економне використання енергоносіїв, що дало 
змогу акумулювати кошти на забезпечення наукової, навчальної і 
виховної роботи відповідно до вимог державних стандартів, 
Концепції розвитку університету та потреб особистості, забезпечити 
ефективне функціонування Університету в умовах карантину. 

Було передбачено раціональні шляхи зміцнення і розширення 
матеріально-технічної бази Університету за умови злагодженої 
роботи всіх підрозділів та інженерно-технічного складу працівників 
АГЧ, а саме: 

• відремонтовано ввідну водомережу в спортивному комплексі 
на суму 10 тис. грн; 

• виконано ремонт жіночої та чоловічої санітарно-гігієнічних 
кімнат у корпусі № 4 на суму 17,5 тис. грн;  

• у гуртожитку № 2 виконано ремонт кухні та блоку (ІІ під’їзд, 
2 поверх);  

• відремонтовано кімнати № 109, 110, 111, 112, 302, 303, 305; 
• встановлено пандус на центральному вході лабораторного 

корпусу № 7 на суму 13 тис. грн; 
• проведено закупівлю навчально-дидактичного обладнання та 

інструментів для забезпечення освітнього процесу на суму 117 тис. 
грн у розрізі фондів фінансування; 

• закуплено будівельні матеріали та столярні вироби (вікна) для 
поточного ремонту кімнат, даху, аудиторій та благоустрою 
університету на суму 867,4 тис. грн загального фонду і 285,3 тис. грн 
спеціального фонду; 

• облаштовано навчальні корпуси у м. Глухові та у м. Кролевці 
протипожежним обладнанням на суму 54 тис. грн капітальних і 
поточних коштів загального фонду фінансування.  

Університет отримав 2 700 тис. грн для «Капітального ремонту з 
улаштуванням системи автоматичної пожежної сигналізації в 
гуртожитку № 2 Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка по вулиці Шевченка, 
буд. 12 у місті Глухові Сумської області» та «Капітального ремонту 
спортивного комплексу Глухівського НПУ ім. О. Довженка по заміні 
вікон по вул. Л. Українки, 25 у м. Кролевці Сумської області». 

Чотири архітектурні будівлі університету ввійшли до переліку 
проєктів із реставрації, консервації, ремонту пам’яток культурної 
спадщини, який було сформовано після відбору в рамках проєкту 
«Велика Реставрація» у межах президентської програми «Велике 
будівництво». Це пам’ятки архітектури та містобудування 
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національного значення: «Пансіон Глухівської чоловічої гімназії» 
(навчальний корпус №3); «Глухівська чоловіча гімназія» (навчальний 
корпус №2); «Будинок Глухівського учительського інституту» 
(навчальний корпус №1); «Будинок повітового земства» (ВСП 
«Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ  
ім. О. Довженка»). Орієнтовна вартість виконання робіт – 52 млн. 
грн. 

У результаті успішно проведених процедур публічних закупівель 
(відкриті торги) у 2021 році було опубліковано 14 закупівель на 
придбання послуг, із яких 6 було завершено, що дало змогу 
заощадити за рік 240 605, 46 грн. згідно з даними Zakupki.Prom. 

У цілому діяльність Глухівського НПУ ім. О. Довженка у 2021 
році відбувалася у складних умовах, що спричинені багатьма 
чинниками: складне економічне і політичне становище, у якому 
опинилася держава, зміна нормативної бази функціонування вищої 
освіти, складність реалізації освітніх програм в умовах поширення 
коронавірусної інфекції, що стало основою зміни багатьох освітніх 
положень, спонукало до перегляду й вибудови нової траєкторії 
організації і проведення освітнього процесу на засадах 
диджиталізації, коригування змісту і завдань педагогічних практик, 
що були зорієнтовані на дистанційні форми роботи, до перегляду 
системи підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, 
заощадливого використання фінансових ресурсів. 

Суперечливі цивілізаційні процеси, робота в епідеміологічних 
умовах, трансформація національної освіти, цифровізація освітньої 
діяльності спонукають колектив Університету до ефективного 
функціонування в контексті викликів часу, до вправного 
менеджменту, надання високої якості освітніх послуг, тісної 
співпраці з педагогічним ринком праці, готовності до інноваційних 
змін й швидкої адаптації. 

Стратегічними завдання діяльності Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка у 2022 році визначено такі: 

1. Додержання державної політики та законодавства у сфері 
вищої освіти з метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів 
освітньо-педагогічної галузі знань та патріотів Української держави. 

2. Масштабність університету як фундаментальний критерій 
його розвитку: формування контингенту здобувачів вищої освіти) за 
ОС «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» шляхом підвищення 
ефективності профорієнтаційної роботи, відкриття нових унікальних 
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освітніх програм відповідно до реалізації ідей НУШ, оптимізації 
внутрішніх і зовнішніх комунікацій Університету, Коледжу, 
покращення зв’язку зі вступниками, роботодавцями, іншими 
стейкхолдерами, реалізації принципу студентоцентрованого 
навчання. 

3. Провадження наукової та науково-технічної діяльності
Університету: 

- розвиток та оновлення наукових шкіл, науково-дослідних 
лабораторій; визначення пріоритетних напрямів наукової діяльності;  

- підвищення дослідницької діяльності молодих учених; 
поєднання навчання і наукової діяльності здобувачів освіти; 

- підготовка кадрів найвищої кваліфікації;  
- розширення дослідницької інфракструктури;  
- забезпечення академічної доброчесності;  
- усебічна популяризація наукових напрямів та наукових заходів; 
- підвищення публікаційної активності; категорії наукових 

видань; 
- співпраця з бізнесом, науковими установами, міжнародними 

закладами, організаціями;  
- одержання патентів, охоронних документів;  
- розроблення і подання на конкурси грантів різного ґатунку;  
- розроблення і виконання наукових досліджень, які за 

результатами конкурсних відборів фінансуються із загального 
/спеціального фонду; 

- участь, здобуття призових місць у конкурсах наукових робіт, 
олімпіадах; 

- розширення співпраці з Національною академією педагогічних 
наук України, Національною академією наук України; 

4. Розвиток міжнародної співпраці та інтернаціоналізація:
- прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства;  
- підвищення академічної мобільності студентів і викладачів;  
- участь у програмах «подвійних» дипломів;  
- активна участь у розробленні й поданні на конкурс грантових 

індивідуальних та групових проєктів; 
- підготовка до акредитації міжнародними агенціями якості 

освіти визначених PhD програм; 
- створення і упровадження в освітній процес Університету 

спільних із зарубіжними закладами вищої освіти-партнерами PhD 
програм;  

- укладання та реалізація угод із міжнародної співпраці. 
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5. Формування культури академічної доброчесності та
культури якості в Університеті, Коледжі: 

- удосконалення системи оцінювання результатів навчання; 
прогнозування і розв’язання проблем конфлікту інтересів; 

- боротьба з хабарництвом, подолання булінгу; психологічний 
супровід учасників освітнього процесу;  

- удосконалення системи перевірки наукових статей, курсових, 
дипломних, магістерських робіт, монографій, підручників, 
навчальних посібників тощо на наявність «плагіату». 

6. Акредитація освітніх програм, забезпечення якості освіти,
працевлаштування випускників: 

- розширення провадження освітньої діяльності, відкриття 
освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти за ОС «Бакалавр», ОС «Магістр», 
ОНС «Доктор філософії»; 

- підготовка та проведення планових акредитацій освітніх 
програм спеціальностей за ОНС «Доктор філософії» 013 Початкова 
освіта ОНП «Початкова освіта», 032 Історія та археологія ОНП 
«Початкова освіта»;ОС «Бакалавр» 014 Середня освіта (Англійська 
мова і література)» ОП «Середня освіта (Мова і література 
(англійська), 015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, 
переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) ОП 
«Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів 
сільського господарства); 

- подання повідомлень Національному агентству із забезпечення 
якості вищої освіти про намір акредитувати освітні програми до 
01.08.2022; 

- здійснення постійного моніторингу та оцінювання умов 
провадження освітньої діяльності, аналіз стану якості освіти та 
освітньої діяльності; 

- підтримання в актуальному стані інформації щодо провадження 
освітньої діяльності, кадрового забезпечення, матеріально-технічного 
забезпечення в ЄДЕБО згідно з термінами, визначеними МОН 
України; 

- налагодження дієвої співпраці зі студентським 
самоврядуванням (щотижневі зустрічі зі студентським активом), 
оновлення системи опитувань, проведення для здобувачів вищої 
освіти, випускників, професорсько-викладацького складу; 

- залучення до системи опитувань роботодавців, забезпечення 
відповідної консультативної та інформаційної підтримки; 
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- надання консультаційної допомоги щодо корегування освітніх 
програм спеціальностей, навчальних планів відповідно до вимог 
законодавства; 

- переоформлення сертифікатів освітніх програм відповідно до 
проведення планових акредитацій; 

- удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти 
(ефективна взаємодія структурних підрозділів Університету на різних 
етапах провадження освітньої діяльності, залучення кожного із 
науково-педагогічних працівників до функціонування внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти, проведення семінарів і зустрічей 
із групами забезпечення); 

- запровадження ефективних технологій дистанційнго навчання 
(Moodle, G Suite тощо); подальше впровадження і розвиток модулів 
програми автоматизованого інформаційного середовища управління 
освітнім процесом «Політек-Софт» з метою оптимізації та 
улагодження; 

- викладання англійською мовою освітніх компонентів 
загального та фахового спрямування; 

- набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft 
skills) під час опанування обов’язкових та вибіркових дисциплін, у 
позанавчальній, виховній діяльності, у процесі практичної 
підготовки; 

- подальше упровадження дуальної освіти, сприяння 
працевлаштуванню випускників, надання одноразової грошової 
допомоги. 

7. Створення зручного й комфортного освітнього середовища
для здобувачів освіти всіх категорій; удосконалення і 
поліпшення матеріально-технічної бази: 

- підвищення рівня мультимедійного забезпечення аудиторій, 
оновлення спеціалізованих кабінетів та лабораторій;  

- створення умов для впровадження в освітній процес технологій 
дистанційного (або змішаного) навчання; 

- забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення; 

- створення комфортного й безпечного осітнього середовища, й в 
умовах пандемії зокрема; 

- зміцнення, удосконалення та модернізацію матеріально-
технічної бази;  

- пошук нових джерел фінансування для поліпшення 
матеріально-технічної бази;  
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- приведення витрат до реального фінансування закладу освіти; 
- покращення умов праці співробітників, навчання і проживання 

здобувачів освіти;  
- реконструкція навчальних корпусів, побудову котельні 

спортивного комплексу; 
- економне використання енергоносіїв, упровадження 

енергоощадних технологій. 
8. Функціонування Університету, його структурних 

підрозділів відповідно до нової фінансової державної політики та 
на засадах сталого розвитку. 

9. Збереження та примноження моральних, культурних, наукових
цінностей, традицій і досягнень колективу Університету. 

10. Забезпечення прозорості, відкритості й публічності
функціонування Університету як запоруки довіри до його 
діяльності.  

Отже, у 2021 році Глухівський національний педагогічний 
університет імені Олександра Довженка як державний заклад освіти 
виконав зобов’язання, поставлені перед адміністрацією і колективом, 
та визначив нові шляхи поступального розвитку. 

У звіті ректора Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка Курка Олександра 
Івановича, доктора історичних наук, професора, здійснено аналіз 
діяльності закладу освіти у 2021 році, окреслено стратегічні 
перспективи подальшого поступу Університету відповідно до 
викликів часу та трансформацій національної вищої педагогічної 
освіти, нової української школи.  

Досягти окреслених результатів у роботі вдалося завдяки плідній 
і спільній праці всього колективу закладу, тісній взаємодії із 
роботодавцями, здобувачами освіти, студентським самоврядуванням, 
профспілковим комітетом, МОН України, НАЗЯВО, органами 
місцевого самоврядування. 


