ЗВІТ ПРО РОБОТУ
КАФЕДРИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЗА 2018 Р.
1. Кадровий склад кафедри
За основним місцем роботи
• Доктори наук – 1
• Кандидати наук, доценти – 5
• Доцент кафедри, Герой
України – 1
• Кандидати наук, старші
викладачі – 8
• Викладачі – 4
• Лаборанти – 2
Всього: 21

•
•
•
•
•

За сумісництвом
Доктори наук – 2
Кандидати наук, доценти – 1
Кандидати наук, старші
викладачі – 2
Старші викладачі – 1
Викладачі – 3

Всього: 9

1.1.Розвиток персоналу
Фаховий модуль
1. Бондаренко Г.Л. – кафедра
фахових методик та
інноваційних технологій у
початковій школі Уманського
державного педагогічного
університету імені П. Тичини
2. Романенко К.А. – відділення
початкової освіти Інституту
педагогіки НАПН України

Університетські модулі
Лідерський – 4
ІКТ – 2
Дослідницький – 1
Дидактичний – 2

Курси онлайн-освіта EdEra та Фестиваль
освітнього
громадської спілки «Освіторія» для «Клевер» – 3
вчителів початкової школи», 2018 – 6

лідерства

2.Навчально-методична робота
Навчальне навантаження 16094,84 год. за 2017-2018 н.р. виконано повністю.
Упродовж 2018 року
оновлено:
 ОПП підготовки студентів
першого (бакалаврського) ОР зі
спеціальності 013 Початкова освіта
 ОПП підготовки студентів другого (магістерського) ОР зі спеціальності
013 Початкова освіта

 Зміст РНП, курсових і магістерських робіт із урахуванням Концепції
Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти,
Професійного стандарту «Вчитель початкових класів»
упроваджено:
 активні форми, методи, нові технології навчання у процес підготовки
вчителя початкової школи
 проведення практичних занять із управлінських дисциплін на базі
початкової школи №330 «Русанівка»
сертифіковано / модернізовано ЕНК
 сертифіковано – 1 (Бондаренко Г.Л., Порядченко Л.А., Шкарбан Л.В.)
 модернізовано існуючі ЕНК – 2
 Підготовлено до сертифікації – 1
 Частково наповнено –7
Проведено практичні заняття на базах ЗЗСО:
 Академія Сучасної Освіти
 Спеціалізований навчально-виховний комплекс
 «Лісові дзвіночки»
 СЗШ І ступеня № 330 «Русанівка»
 Гімназія №39 імені гетьмана Богдана Хмельницького
 Український колеж імені В.О.Сухомлинського








на базах центрів, музеїв:
Центр дитячої та юнацької творчості
Дніпровського району
Творча майстерня «Сверлик»
Київський планетарій
Національний музей літератури України
Музей популярної науки і техніки «Експериментаріум

Крім того:
 організовано партнерську лекцію про мейкерство та 3D-друк з
Я. Коваленком, Ю. Власюком та С. Осауленком;
 взято активну участь у «Ярмарці вакансій»;
 проведено круглий стіл на базі відділу освіти Обухівської державної
адміністрації «Реалізація концепції Нової української школи»
 проведено серію тренінгів для вчителів початкової школи
в межах проекту «Початкова школа: освіта для життя»
 проведено два модеративних семінари-тренінги для педагогів і
студентів «Інтегроване навчання: від стратегії до тактики»;
 підготовлено 21 навчальний посібник для НУШ, які застосовуються в
освітньому процесі ПІ.

Студентка ІІІ курсу Литвин А.О. посіла ІІ місце на Другому етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Початкова
освіта”
3. Наукова робота

Публікації

Шкарбан Л.В. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04
Web of Science
науковометричні, міжнародні
фахові
колективні монографії
підручники, навчальні посібники

2
4
11
5
21

тези конференцій
свідоцтво про авторське право
Виступи на конференціях:
міжнар.
всеукр.

9
3
19
22

Виконується наукова тема кафедри «Нова стратегія професійної підготовки
вчителя
початкової
школи
в
умовах
євроінтеграції»
Реєстраційний
номер
в
УкрІНТЕІ:
0116U002963
Термін виконання: 05. 2016 – 05. 2020
За період виконання наукової теми вийшли друком такі публікації, що:
входять до Scopus, WOS
науковометричні, міжнародні
фахові (МОН України)

3
5
8

колективні монографії
виступи на конференціях
навчально-методичні посібники
публікації студентів

4
19
12
6

Показники кафедри в Google Академія

Інституційний репозиторій станом на 17.12.2018 року представлений 82
позиціями.
Взяли участь у міжнародних та Всеукраїнських проектах:
• Міжнародний проект «Розвиток громадських і соціальних
компетентностей»;
• Всеукраїнський експеримент «Початкова школа: освіта для життя»
Проведено студентський науковий семінар «Start-up-проект як результат
науково-дослідної діяльності сучасного студента»
Студентська наукова активність
Міщенко О.О. посіла ІІ місце на другому етапі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт із галузі «Педагогічні науки» (Наукові
керівники: Семеній Н.О., Сухопара І.Г.)
Публікації
Виступи на конференціях






15
14

4. Виховна робота
проведено кураторські години відповідно до плану роботи та такі
заходи:
літературна вітальня до Дня української мови та писемності (09
листопада 2018);
участь у загальноуніверситетському квесті до Дня української мови та
писемності (09 листопада 2018)
літературний квест спільно із кафедрою дошкільної освіти «Творами
Бориса Грінченка»(07 грудня 2018)

 креативний коворкінг «На стилі» (06 грудня 2018)
5. Профорієнтаційна робота








Богуславський гуманітарний коледж імені І. С. Нечуя-Левицького
Університетський коледж
СЗШ№17, СЗШ№124, Введенська гімнація №107 Подільського р-ну
Скандинавська гімназія Дарницького р-ну
СЗШ№252 Оболонського р-ну
Копачівська ЗОШ, Долинянська ЗОШ Обухівського р-ну
Спеціалізовано школа №80 Печерського р-ну
ПЕРСПЕКТИВИ
на 2019 р.

1. Удосконалення змістово-методичного забезпечення фахових методик із
метою реалізації Концепції «Нова українська школа», Державного
стандарту початкової освіти, нової освітньої стратегії Університету
Грінченка
2. Акредитація освітньо-професійної програми зі спеціальності 013
Початкова освіта другого (магістерського) освітнього рівня
3. Впровадження нових освітніх технологій (європейський досвід) та їх
апробація відповідно до наукової теми кафедри
4. Розроблення і сертифікація ЕНК
5. Підвищення публікаційної активності викладачів і студентів у
міжнародних виданнях (Scopus, Web of Science)
6. Посилення роботи кафедри у напрямі міжнародної діяльності

