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ІНСТИТУТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ  
ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Директор Інституту –  
Ісаєнко Володимир Миколайович, 
доктор біологічних наук, професор

Заступники директора: 
з організаційної та науково-методич-
ної роботи –  
Дейнега Ірина Іванівна, 
кандидат історичних наук, доцент

з навчально-методичної роботи – 
Уліщенко Віолетта Валентинівна, 
доктор педагогічних наук, доцент

з наукової роботи та міжнародних 
зв’язків –  
Тимохін В’ячеслав Васильович,  
кандидат хімічних наук, доцент

Декан факультету –  
Лисянська Таїсія Миколаївна, 
кандидат психологічних наук, професор

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації, 
зосередивши найбільшу увагу на наданні освітніх 
послуг з перепідготовки та підвищення кваліфіка-

ції освітян, що підвищує ефективність праці, майстер-
ність, технологію творчості, уже протягом 41 року дарує 
 Україні сіячів розумного, доброго й вічного. 

Назва цього підрозділу впродовж його функціону-
вання змінювалась. Факультет підвищення кваліфі-
кації з 1974 року, деканами якого були проф. В. І. Ко-
ноненко, доц. В. І. Власенко, у 1991 році змінився на 
факультет післядипломної освіти (доц. О. В. Шпак), 
а у 2002 році ввійшов як відділення перепідготовки 

до складу інституту дистанційного нав-
чання (проф. А. П. Кудін), з 2008 року 
– Інститут перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації (проф. В. М. Ісаєнко). 
Однак протягом тривалого часу напрям 
діяльності цієї структури залишався по-
стійним. На факультеті підвищували 
кваліфікацію керівники загальноосвіт-
ніх, допоміжних спецшкіл-інтернатів 
України, викладачі педагогічних ВНЗ, 
учителі Київської області.

19 червня 2008 р. рішенням Вченої 
ради було організовано Інститут пере-
підготовки та підвищення кваліфікації. 

Інститут здійснює перепідготовку 
спеціалістів, надає освітні послуги з під-

вищення кваліфікації, удосконалює фаховий рівень 
громадян, поглиблює й оновлює їх професійні знан-
ня та вміння в умовах високотехнологічного конку-
рентного середовища.

На виконання Державної програми підготовки, пе-
репідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у 
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції Укра-
їни Інститут залучено до організації курсів  підвищення 
кваліфікації державних службовців  України (протя-
гом останнього року процесом навчання за різними 
програмами було охоплено понад 700 осіб).

Гарантом якості навчального процесу в Інституті 
є високопрофесійні науково-педагогічні кадри. Фа-
хову підготовку слухачів забезпечують доктори наук, 
професори і академіки (25%), кандидати наук, доцен-
ти (65%), викладачі з великим досвідом наукової та 
практичної роботи (10%). До навчального процесу 
залучено широко відомих учених-практиків з різно-
манітних установ та організацій.
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Інститут виступив ініціатором та органі-
затором проведення двох щорічних міжна-
родних науково-практичних конференцій 
– «Післядипломна освіта: традиції та інно-
вації», «Актуальні проблеми міжнародної 
післядипломної освіти».

З метою підвищення ролі Інституту 
на міжнародному ринку надання послуг 
у галузі міжнародної післядипломної 
освіти протягом 2012–2014 навчального 
року було підписано угоди про співробіт-
ництво з університетами Бельгії, Польщі, 
Росії, міністерствами і відомствами Гани, 
Нігерії, інших країн.

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ  
ФАХІВЦІВ

Завідувачі відділеннями – Сіра Раїса Іванівна, 
Качур Надія Анатоліївна, Ковтонюк Людмила 
Анатоліївна, методист Мельник Катерина Ана-

толіївна
Факультет здійснює перепідготовку на основі на-

лежного науково-методичного забезпечення. 
Зміст навчання з кожної дисципліни визначаєть-

ся типовими навчальними програмами, які готують-
ся зусиллями фахівців випускових кафедр профіль-
них інститутів.

Процес професійної перепідготовки спеціалістів 
на факультеті потребує постійного вдосконалення. 
Шляхами його перспективного розвитку є:

– створення науково-методичних комплексів з лі-
цензованих спеціальностей;

– поліпшення реклами освітніх послуг з метою 
збільшення контингенту слухачів;

– поповнення електронної бібліотеки новими під-
ручниками, посібниками;

– збільшення кількості дисциплін, що вивчаються 
дистанційно;

– поліпшення дидактичних засобів супроводу 
навчального процесу;

– збільшення аудиторного фонду.
У складі Інституту функціонують три кафедри: 
– кафедра освіти дорослих (завідувач – доктор 

біологічних наук, професор В. М. Ісаєнко);

– кафедра інновацій та інформаційної діяльнос-
ті в освіті (в. о. завідувача – кандидат економічних 
наук, доцент Р. О. Матвієнко);

– кафедра педагогічної творчості (завідувач – 
доктор педагогічних наук, професор Н. В. Гузій).

КАФЕДРА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Кафедра забезпечує викладання навчальних дис-
циплін соціально-гуманітарного, психолого-
педа гогічного та професійного циклів за всіма 

акредитованими напрямами з  перепідготовки спеціа-
лістів, забезпечує підвищення кваліфікації державних 
службовців, працівників установ, підприємств і орга-
нізацій різних галузей народного господарства, безро-
бітних  Київського міського та Київського обласного 
центрів  зайнятості.

Тільки протягом 2010–2012 рр. кафедра нала-
годила співробітництво з питань перепідготовки 
та підвищення кваліфікації кадрів із Секретаріа-
том Кабінету Міністрів України, Верховним Судом 
України, Інститутом підготовки кадрів Державної 
служби зайнятості України, Київським міським та 
Київським обласним центрами зайнятості, Держав-
ною екологічною академією післядипломної освіти, 
Міністерством природи України, Всеукраїнським 
центром професійної реабілітації інвалідів, Асоці-
ацією психіатрів України.

На кафедрі освіти дорослих працює 11 штатних 
науково-педагогічних працівників (з них: 2 док-
тори і 7 кандидатів наук), понад 100 сумісників за 
профілем дисциплін, що викладаються.
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Потужний кадровий потенціал кафедри дає 
можливість гнучко реагувати на потреби сьогоден-
ня, ефективно розв’язувати різноманітні проблеми, 
що пов’язані з перепідготовкою спеціалістів і підви-
щенням кваліфікації фахівців.

Сумлінну працю багатьох викладачів кафедри 
відзначено Почесним знаком «Відмінник освіти 
 України», грамотами і подяками ректора універси-
тету, Міністерства освіти і науки України, інших ві-
домств та установ.

КАФЕДРА  
ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТІ

Кафедра інновацій та інформаційної діяльності 
в освіті була створена рішенням Вченої ради 
Національного педагогічного університету іме-

ні М. П. Драгоманова 23 грудня 2010 p., протокол № 5 
(до 29 вересня 2011 р. носила назву — кафедра післяди-
пломної освіти викладачів (протокол № 2)).

Нині в. о. завідувача кафедри — Матвієнко Роман 
Олександрович, кандидат економічних наук, доцент.

Місія кафедри полягає у забезпеченні навчального 
процесу щодо розвитку у студентів та слухачів кур-
сів підвищення кваліфікації конкурентоспроможних 
компетенцій у галузі інноватики, інформаційного ана-
лізу, а також управлінських і діловодних знань, умінь 
і навичок — за рахунок розробки високоякісного зміс-
товного навчально-методичного й організаційного за-
безпечення та інтенсивної маркетингової діяльності.

Кафедра надає освітні послуги для підготовки 
фахівців за спеціальностями «Управління іннова-
ційною діяльністю» освітньо-кваліфікаційного рів-
ня «магістр» та «Документознавство та інформа-
ційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня 
« бакалавр».

КАФЕДРА  
ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Це потужний науково-методичний центр, де 
плідно працюють доктори та кандидати педа-
гогічних наук, старші викладачі та асистенти. 

Майже двадцять років кафедру очолює Наталія Ва-
силівна Гузій – доктор педа гогічних наук, професор, 
академік Академії вищої школи України, дійсний член 
Міжнародної академії акмеологічних наук, член двох 
спеціалізованих рад університету, автор понад 150 на-
укових праць, зокрема одноосібних монографій і по-
сібників, співавтор колективних монографій, виданих 
Російською Академією освіти.

Кафедра педагогічної творчості має вагомий твор-
чий доробок, що налічує понад 500 науково-методич-
них праць загальним обсягом близько 1000 д. а. За 
останні п’ять років членами кафедри років підготов-
лено понад півтори сотні видань обсягом близько 
400 д. а., у тому числі з грифом МОН України, а та-
кож зарубіжні публікації. 

Особливу роль у науковій роботі кафедри відіграє 
регулярне видання протягом багатьох років фахово-
го збірника наукових праць з наукової проблематики 
кафедри – «Творча особистість учителя: проблеми 
теорії і практики».
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