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ВЕЧІРНІЙ ФАКУЛЬТЕТ
Декан факультету —
Ширяєва Людмила Миколаївна,
кандидат психологічних наук,
професор

за спеціальностями «дошкільне виховання та
іноземна мова», «початкове навчання та іноземна мова», «початкове навчання та практична психологія». У 2006 р. факультет поповнився новими спеціальностями: «соціальна
Заступник декана —
педагогіка», «мова і література (англійська,
Іщенко Інна Миколаївна,
німецька). Переклад», «корекційна освіта».
викладач кафедри психології
У 2004 р. на вечірньому факультеті відкрито
магістратуру зі спеціальностей «психологія»,
инішній період українського дер«мова і література (англійська, німецька; анжавотворення характеризується
глійська, французька; німецька, англійська)»,
необхідністю комплексної підго«дошкільне виховання», «початкове навчантовки конкурентоспроможного фахівця,
ня» на основі ОКР «бакалавр» та «спеціаліст».
ʧʗʟʮʲʑʏ
здатного працювати на рівні сучасних освітЗі студентами вечірнього факультету свого
ʚˡˇˏˋˎ˃ʛˋˍˑˎ˃˫˅ː˃
ньо-виховних технологій в умовах інтеграчасу працювали і продовжують працювати віції в загальноєвропейське співтовариство.
домі в Україні науковці, професори, академіки
Значного досвіду надання освітянських послуг набув фа- НАПН України І. Бех, В. Бондар, С. Максименко, Л. Мацько,
культет за більше ніж півстолітнє своє існування. Витоки ве- П. Хропко, Н. Чепелєва; член-кореспондент НАПН Україчірньої форми навчання в університеті сягають у 30-ті роки, ни М. Смульсон; професори Л. Артемова, Н. Антонюк, Г. Бєколи у 1933 р. в Інституті соціального виховання Київського лєнька, З. Борисова, І. Булах, Е. Вільчковський, А. Висоцький,
інституту народної освіти було відкрито вечірнє відділення. Р. Вернидуб, Л. Віннічук, Л. Вовк, Т. Говорун, М. Дворжецька,
У 60-ті роки працював вечірній педагогічний факультет, який Л. Долинська, М. Закович, Т. Зелінська, М. Іванчук, Г. Козачук,
здійснював підготовку фахівців з дошкільного виховання та О. Леута, О. Матвієнко, М. Плющ, Н. Пов’якель, С. Ставицька,
початкового навчання. Деканами на той час були: доцент ка- М. Томчук, Л. Фомічова, І. Шапошникова, В. Шпак, С. Яшанов;
федри психології В. І. Абраменко, доцент кафедри філософії доценти університету Н. Андріяшина, А. Астахова, О. БілінО. Д. Кардаш та доцент кафедри психології Л. М. Проколі- ська, О. Богініч, С. Бондар, О. Гріньова, О. Грибанова, А. Зінченєнко. З 1984 р. в НПУ імені М. П. Драгоманова функціонує ко, О. Кобилецька, Т. Колодько, Ю. Маленовський, Є. Мансі,
вечірній факультет як самостійна адміністративна одиниця. Л. Матяш-Заяц, О. Мішина, Н. Орланова, О. Титаренко, В. ТоЙого було відкрито у зв’язку із нагальною потребою у педа- піха, С. Тетерук, Ю. Холодна, О. Черкасов; старші викладачі
гогічних кадрах високої кваліфікації з дошкільного вихован- Л. Александрова, С. Бєлова, А. Гришко, А. Жовнірук, А. Ізюмцева, О. Охріменко, Л. Пилипенко, І. Ремезюк, О. Сірак та ін.
ня, початкового навчання та української філології.
Першим його деканом став професор Т. Шашло, потім
Специфіка факультету полягає в тому, щоб в умовах подовгий час факультет очолював професор Г. Панченко — єднання навчання та роботи студенти мали можливість отрияскраві представники плеяди науковців-педагогів. Нині ве- мати високоякісну освіту. Тому викладачі постійно урізночірній факультет очолює професор Л. Ширяєва.
манітнюють форми та методи роботи, націлюючи студентів
Комплектувався факультет в основному випускниками на максимальну самостійність в оволодінні вузівськими проміських педучилищ без вступних іспитів, на основі співбе- грамами. Найповніша практична спрямованість забезпечусіди. Тривалий час факультет здій- ється традиційними лекційними
снював підготовку спеціалістів за курсами, лабораторно-практичниспеціальностями «Дошкільне ви- ми заняттями та семінарами, які
ховання», «Педагогіка і методика проходять у вигляді інтерактивпочаткового навчання», «Україн- них форм організації (ділові ігри,
ська мова та література» і випус- круглі столи, диспути, доповіді,
тив понад чотирнадцять тисяч ви- дискусії з найважливіших питань
сококваліфікованих спеціалістів.
сучасної науки). Йде активний поПочинаючи з 1999 р. на фа- шук альтернативних підходів до
культеті здійснюється набір за спе- ефективного вирішення навчальціальностями: «мова і література но-виховних завдань, котрі життя
(англійська, німецька)», «психо- ставить перед сучасною системою
ʡǤʛǤʧʏʧʚʝ
ʒǤʓǤʞʏʜʦʔʜʙʝ
логія», а також на базі педколеджу дошкільного виховання і шкільним
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навчанням та вихованням. Значну увагу професорсько-викладацький склад факультету приділяє аналізу досвіду, набутого
студентами у процесі повсякденної роботи у школах, дошкільних установах, психологічних центрах. Це той важливий показник, котрий вигідно вирізняє вечірню форму навчання
і від заочної, і навіть від стаціонарної. Провідне кредо факультету — невід’ємний зв’язок теорії і практики. Для створення
найпрофесійніших умов проходження практики факультетом укладені договори з рядом установ, фахівці яких надають
кваліфіковану методичну допомогу нашим студентам.
Чимало уваги факультет приділяє підтриманню тісних
контактів із трудовими колективами, де працюють студенти,
з випускниками попередніх років навчання. Така співпраця
сприяє високій трудовій дисципліні на факультеті, а разом
з тим забезпечує здорову наступність у підготовці педагогічних професіоналів, оперативно впливає на оновлення змісту навчання, впровадження нових, педагогічно виправданих
спецкурсів та спецсемінарів тощо. Зокрема, факультет тісно
співпрацює з гімназією НПУ імені М. П. Драгоманова, проводячи спільні психолого-педагогічні семінари, «круглі столи», тренінги для педагогічного колективу та гімназистів.
Цей навчальний заклад тривалий час є базовим майданчиком для проходження педагогічної практики студентів
спеціальності «Психологія». На факультеті триває тісна
співпраця з Інститутом психології імені Г. С. Костюка
НАПН України, де студенти мають можливість предметно ознайомитися з роботою наукових лабораторій, а також
дитячою лікарнею «ОХМАТДИТ», де студенти знайомляться з досвідом психологічного супроводу дітей, які знаходяться на тривалому стаціонарному лікуванні у лікарні.
Викладачі кафедри психології постійно працюють над
удосконаленням свого досвіду, залучаючи до діяльності
і студентів — майбутніх психологів. Традицією на факультеті стало проведення з викладачами та студентами семінарів,
тренінгів, круглих столів фахового спрямування.

НАУКОВА РОБОТА ТА МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ
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рофесорсько-викладацький склад факультету
заохочує та підтримує наукові інтереси учнівської молоді. Студенти вечірнього факультету
беруть активну участь у наукових конференціях, олімпіадах. Свої наукові пошуки вони продовжують у дисертаційних дослідженнях, навчаючись у магістратурі та
аспірантурі нашого університету.
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На факультеті ведеться робота з реалізації спільних
міжнародних проектів. Виходячи із взаємних інтересів
у розширенні контактів з розвитку двосторонніх відносин
в області освіти, науки та культури, вечірній факультет
(в особі декана професора Л. Ширяєвої) та Університет
Марії Кюрі-Склодовської (в особі директора Інституту
психології професора Г. Квятковської) уклали договір про
співробітництво в галузі освітньої діяльності, у здійсненні
спільних наукових, навчальних і дослідницьких проектів.
З метою реалізації цієї програми сторони передбачають
проведення спільних наукових конференцій та семінарів
за участю провідних спеціалістів у галузі психології; проведення наукових стажувань спеціалістів кожної із сторін
з метою реалізації власних досліджень; обмін науковими
доробками та спеціалізованою літературою.
Наші випускники — це висококваліфіковані спеціалісти системи народної освіти, які добре знають теорію психолого-педагогічної науки і методично уміло пов’язують
її з практикою щоденної педагогічної діяльності. Багатьом
із них присвоєні звання «Учитель-методист» та «Старший
учитель». Серед випускників минулих років є педагоги, які
мають звання «Заслужений вчитель України».
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Гордістю колективу вечірнього факультету є випускники, котрі успішно захистили докторські (О. Митник,
Ю. Приходько) та кандидатські дисертації і сьогодні працюють на кафедрах рідного університету (Л. Йолкіна, І. Овчиннікова, Т. Розова, В. Топіха, І. Шапошнікова та ін.), у системі
академії наук України (Л. Гнатенко) та в інших навчальних
закладах (І. Бевзюк, О. Кочерга, Є. Сарапулова).
Сьогодні вечірній факультет шукає нові можливості
підготовки педагогічних фахівців, нові профілі підготовки,
а разом з ними і нові технології навчання та виховання. Зокрема, факультет перейшов на кредитно-модульну систему
навчання. Не відстає факультет і від сучасних навчальних
інновацій: у навчальну діяльність активно впроваджуються
мультимедійні технології.
Вечірній факультет за роки свого існування став одним
із провідних підрозділів НПУ імені М. П. Драгоманова.
У межах засвоєння освітніх програм студенти отримують
фундаментальну та спеціальну підготовку у сфері психології, іноземної філології, початкової освіти, корекційної
освіти. Творчий та науковий потенціал професорсько-викладацького складу, підвищений інтерес студентів факультету до навчання, дозволяють сподіватися, що вечірній факультет і надалі буде у пошані в абітурієнтів як підрозділ,
що готує висококваліфікованих фахівців.
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