КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Педагогічний інститут

ПЛАН
роботи кафедри педагогіки та психології
на 2019 рік

Обговорено і затверджено на засіданні
кафедри педагогіки та психології
Протокол № 1 від 10 січня 2019 р.
Зав. кафедри ___________ Г.І. Іванюк

І. КАРТКА-ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ
1.1.

Штатний розпис кафедри на навчальний рік
Планово-економічний відділ
Посада

Штатний розпис

Завідувач кафедри (професор)
Завідувач кафедри (доцент)
Професор
Доцент
Старший викладач
Викладач
Всього:

Год.

Ств.

Год.

1

450

0

450

0,5
6
7
3

550
600
600
600

0,5
0
0
0

550
600
600
600

10325.00

Штатний розпис
Ств.

Cпецфонд

Год.

Ств.

Год.

275.00

Докторів наук, доцентів

Кандидатів педагог. наук

Кандидатів психол. наук

Доцентів

Ст. викладачів

Викладачі, асистенти

всього

Докторів наук, професорів

Докторів наук, доцентів

Кандидатів педагог. наук

Канд. психол. наук, доцентів

Ст. викладачів

Викладачі, асистенти

всього

Докторів наук, професорів

Докторів наук, доцентів

Кандидатів педагог. наук

Кандидатів психол. наук

Канд. технічних наук

Ст. викладачів

Викладачі, асистенти

За сумісництвом

Докторів наук, професорів

За внутрішнім суміщенням

всього

Загальна чисельність
працівників

Cпецфонд

Ств.

За основним місцем роботи працює, осіб

18

Відділ кадрів

15

1

–

7

4

6

6

2

1

–

–

–

1

–

–

2

1

–

–

1

–

–

-

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено в кількості 1 одиниці.
На момент складання плану роботи кафедри:
штат НДС і НДЛ ________-____________ чоловік;
очних аспірантів _________1___________ чоловік;
заочних аспірантів _______1___________ чоловік;
претендентів ________________________ чоловік;
Разом по кафедрі _________2__________ чоловік
1.3. Обсяг навчальної роботи, запланований кафедрою, становить 10434,59 годин.
1.4. Кадровий склад:
№

Прізвище, ім’я по батькові

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Іванюк Ганна Іванівна
Голота Наталія Миколаївна
Музика Олена Оксентівна
Венгловська Олена Анатоліївна
Куземко Леся Валентинівна
Січкар Алла Дмитрівна
Мельник Інна Сергіївна
Пасічник Анна Анатоліївна
Карнаухова Антоніна Валеріївна
Антипін Євген Борисович
Новик Ірина Михайлівна
Подофєй Світлана Олексіївна
Мойсак Олександр Данилович
Дем’яненко Валентина Іванівна
Матюшинець Яна Володимирівна

16.

Подшивайлова Лідія Іванівна

Науковий ступінь, вчене звання
На постійній основі
доктор педагог. наук, професор
канд. педагог. наук, доцент
канд. психол. наук, доцент
канд. педагог. наук
канд. педагог. наук
канд. педагог. наук
канд. психол. наук
канд. психол. наук
канд. педагог. наук
канд. педагог. наук
канд. педагог. наук
канд. психол. наук

За суміщенням
канд. психол. наук, доцент
За сумісництвом

Посада
Завідувач кафедри
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Ст. викладач
Ст. викладач
Ст. викладач
Ст. викладач
Ст. викладач
Ст. викладач
Викладач
Викладач
Доцент

17.
18.

№

Васьківська Галина Олексіївна
Рябчич Ярослав Євгенович

доктор педагог. наук, старший науковий співробітник
канд. психол. наук

Заходи

Термін виконання

Професор
Доцент

Відповідальні

ІІ. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА
1.

2.

Серія тренінгів професійної спрямованості на базі центру
самопізнання та саморозвитку (для студентів Університетського
коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка
спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»)

Лютий-березень, 2019

Майстер-клас «Освіта – це життєвий успіх» за участю магістрів
спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» (для
студентів Університетського коледжу Київського університету
імені Бориса Грінченка спеціальностей «Дошкільна освіта»,
«Початкова освіта»)

Лютий-квітень, 2019

3.

Участь у соціальному проекті «З Києвом і для Києва»
Дитячі ігри та розваги в духовній традиції українського народу

4.

Тематичні кураторські години із формування корпоративної
культури

Квітень, 2019

Січень-травень, 2019

Іванюк Г.І., д.пед.н., проф.,
завідувач кафедри,
Куземко Л.В., к.пед.н., доцент
кафедри,
професорсько-викладацький склад
кафедри педагогіки та психології
Іванюк Г.І., д.пед.н., проф.,
завідувач кафедри,
Куземко Л.В., к.пед.н., доцент
кафедри,
професорсько-викладацький склад
кафедри
Дем’яненко В.І., викладач кафедри,
Карнаухова А.В., ст. викладач
кафедри
Карнаухова А.В., к.пед.н., ст.
викладач кафедри,
Дем’яненко В.І., викладач кафедри,
Січкар А.Д., к.пед.н., доцент
кафедри,
Куземко Л.В., к.пед.н., доцент
кафедри,
Голота Н.М., к.пед.н., доцент
кафедри,
Новик І.М., к.пед.н.,
ст. викладач кафедри

5.

До Дня Педагогічного інституту «Дошкільна і початкова освіта в
педагогічних портретах»

Жовтень, 2019

6.

Організація і проведення заходів до тижня науки

Травень, 2019

7.

Організація заходів до Грінченківської декади

Грудень, 2019

Новик І.М., к.пед.н., ст.викладач
Матюшинець Я.В., викладач
кафедри
Іванюк Г.І., доктор педагог. наук,
професор, завідувач кафедри,
професорсько-викладацький склад
кафедри, студенти спеціальностей
«Дошкільна освіта», «Початкова
освіта»
Іванюк Г.І., д.пед.н., проф.,
завідувач кафедри,
професорсько-викладацький склад
кафедри педагогіки та психології

ІІІ. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ
8.
9.
10.

11.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за
фаховим модулем (закордонне стажування)
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за
фаховим модулем
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за
дидактичним модулем

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за
дослідницьким модулем

Березень-травень, 2019
Березень, 2019
Згідно з планом Університету

Згідно з планом Університету

Іванюк
Г.І.,
д.пед.н.,
проф.,
завідувач кафедри
Мельник І.С., к.психол.н., доц.,
доцент кафедри
Куземко Л.В., к.пед.н., доцент
кафедри
Карнаухова А.В., к.пед.н., ст.
викладач,
Голота Н.М., к.пед.н., доцент
кафедри,
Антипін Є.Б., к.пед.н., ст. викладач
кафедри
Новик І.М., к.пед.н., ст. викладач
кафедри,
Венгловська О.А., к.пед.н., доцент
кафедри,
Куземко Л.В., к.пед.н., доцент
кафедри,
Карнаухова А.В., к.пед.н., ст.

12.
13.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за
фаховим модулем (закордонне стажування)
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за
фаховим модулем

Березень-травень, 2019
Березень, 2019

викладач кафедри,
Голота Н.М., к.пед.н., доцент
кафедри,
Антипін Є.Б., к.пед.н., ст. викладач
кафедри
Іванюк
Г.І.,
д.пед.н.,
проф.,
завідувач кафедри
Мельник І.С., к.психол.н., доц.,
доцент кафедри

ІV. СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ

15.

Координація роботи центру самопізнання
Педагогічного інституту
Сесії історико-педагогічних студій

16.

Проблемна група «Психогенез»

17.

Участь у Всеукраїнських студентських конкурсах, олімпіадах

18.

Гурток з арт-терапії

19.

Творча група «Успішна комунікація»

14.

і

саморозвитку

Протягом року
Щоквартально

Третя середа місяця
Упродовж року

Другий понеділок місяця
Перший четвер місяця

Куземко Л.В., к.пед.н., доц., доцент
кафедри
Іванюк Г.І., д.пед.н., проф.,
завідувач кафедри,
Венгловська О.А., доцент кафедри,
Антипін Є.Б., ст. викладач кафедри,
Січкар А.Д., доцент кафедри
Музика О.О., доцент кафедри
Студенти спеціальностей
«Дошкільна освіта», «Початкова
освіта»
Мельник І.С., к.психол.н., доцент
кафедри
Подофєй С.О., к.психол.н., старший
викладач кафедри

V. ЯКІСТЬ ОСВІТИ
20.

Розроблення змістових модулів інтегрованих навчальних
дисциплін «Педагогіка», «Психологія», «Людинознавство»,
відповідно до освітніх програм спеціальностей «Дошкільна
освіта», «Початкова освіта»

Січень, 2019

Іванюк Г.І., д.пед.н., проф.,
завідувач та професорськовикладацький склад кафедри
педагогіки та психології

21.

Розроблення та удосконалення робочих програм педагогічних
практик відповідно до Нової освітньої стратегії підготовки
фахівців

Січень-лютий, 2019

22.

Розроблення і методичний супровід міждисциплінарних проектів
для виконання студентами першого курсу спеціальностей
«Дошкільна освіта», «Початкова освіта» у центрі самопізнання і
саморозвитку
Удосконалення змістово-методичного забезпечення викладання
дисциплін

Протягом навчального року

24.

Наповнення ЕНК відповідно до освітніх програм підготовки
фахівців

Протягом року

25.

Методологічний семінар «Використання електронних сервісів у
викладанні педагогічних і психологічних дисциплін»

Січень, 2019

26.

Адаптаційний тренінг для першокурсників

27.

Серія майстер-класів «Входження в педагогічну професію» (для
студентів 1-го курсу спеціальностей «Дошкільна освіта»,
«Початкова освіта»)

Лютий-березень, 2019

28.

Серія майстер-класів «Педагогічна практика: здобутки та
виклики» (для студентів 1-го курсу спеціальностей «Дошкільна

Лютий-березень, 2019

23.

Протягом року

4.09.2019

Іванюк Г.І., д.пед.н., проф.,
завідувач та професорськовикладацький склад кафедри
педагогіки та психології
Куземко Л.В., к.пед.н., доцент
кафедри

Іванюк Г.І., д.пед.н., проф.,
завідувач та професорськовикладацький склад кафедри
педагогіки та психології
Іванюк Г.І., д.пед.н., проф.,
завідувач та професорськовикладацький склад кафедри
педагогіки та психології
Іванюк Г.І., д.пед.н., проф.,
завідувач та професорськовикладацький склад кафедри
педагогіки та психології
Музика О.О., канд. психол. наук,
доцент,
Матюшинець Я.В., викладач
Іванюк Г.І., д.п.н., проф., завідувач
кафедри,
Венгловська О.А., к.п.н., доцент
кафедри,
Куземко Л.В., к.п.н. доцент
кафедри,
Новик І.М., к.п.н., ст. викладач
кафедри,
Дем'яненко В.І., викладач
Іванюк Г.І., д.п.н., проф., завідувач
кафедри,

освіта», «Початкова освіта»)

29.

Врахування запитів практики в розроблені програм психологопедагогічних практик, тематик бакалаврських, магістерських
проектів; залучення студентів до виконання практико
орієнтованих старт-апів

Протягом року

Венгловська О.А., к.п.н., доцент
кафедри,
Куземко Л.В., к.п.н. доцент
кафедри,
Новик І.М., к.п.н., ст. викладач,
Дем’яненко В.І., викладач кафедри
Професорсько-викладацький склад
кафедри педагогіки та психології

VI. ДОСЛІДЖЕННЯ
30.

31.

32.

33.
34.

35.

Організація і проведення формувального етапу експерименту
щодо реалізації наукової теми кафедри «Нова стратегія
психолого-педагогічної
підготовки
фахівця
в
умовах
євроінтеграції»
Оприлюднення у наукових публікаціях результатів реалізації
наукової теми кафедри педагогіки та психології «Нова стратегія
психолого-педагогічної
підготовки
фахівця
в
умовах
євроінтеграції» відповідно до Корпоративного стандарту наукової
діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка
Організація і науковий супровід студентських проектів із наукової
теми кафедри

Протягом року

Участь викладачів кафедри у Всеукраїнських, Міжнародних
науково-практичних конференціях
Організація та проведення науково-практичної студентської
інтернет-конференції «Розвиток особистості молодшого школяра:
сучасні реалії та перспективи» (кафедра – співорганізатор)

Протягом року

Написання наукових статей, які входять до міжнародної науковометричної бази даних «Scopus» / «Web of Science» за результатами

Протягом року

Протягом року

Протягом року

2019

Іванюк Г.І., д.пед.н., проф.,
завідувач та професорськовикладацький склад кафедри
педагогіки та психології
Іванюк Г.І., д.пед.н., проф.,
завідувач та професорськовикладацький склад кафедри
педагогіки та психології
Іванюк Г.І., д.пед.н., проф.,
завідувач та професорськовикладацький склад кафедри
педагогіки та психології
Професорсько-викладацький склад
кафедри педагогіки та психології
Музика О.О., к.психол.н, доц.,
доцент кафедри,
Голота Н.М., к.п.н., доц., доцент
кафедри
Професорсько-викладацький склад
кафедри педагогіки та психології

виконання наукової теми кафедри
36.

Підготовка та видання монографій (одноосібні / колективні)

37.

38.
39.

Протягом року

Професорсько-викладацький склад
кафедри педагогіки та психології

Підготовка студентів до участі у Всеукраїнській студентській
олімпіаді

Січень – березень, 2019

Підготовка студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт
Науковий супровід міждисциплінарного студентського наукового
гуртка «Професійна підготовка сучасного педагога в умовах
євроінтеграції»

Січень – березень, 2019

Голота Н.М., к.пед.н., доцент,
доцент кафедри
Січкар А.Д., к.пед.н., доцент
кафедри
Музика О.О., к.психол.н., доцент
кафедри
Антипін Є.Б., к.пед.н., ст. викладач
кафедри,
Музика О.О., к.психол.н., доцент
кафедри

Щоквартально

VII. ІННОВАЦІЙНІСТЬ
40.

41.

Організація і проведення ІІ Міжнародної науково-практичної
конференції «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті
розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції»
Коучинги, тренінги, майстер-класи, воркшопи.
Педагогічна майстерня «Особистісно-професійного зростання»
(за результатами наукової теми кафедри)

Листопад, 2019 р

Іванюк Г.І., д.пед.н., проф.,
завідувач кафедри

Протягом року

Іванюк
Г.І.,
д.пед.н.,
проф.,
завідувач кафедри,
Венгловська О.А., доцент кафедри;
Куземко Л.В., доцент кафедри;
Новик І.М., старший викладач
кафедри

42.

Розроблення
навчально-методичного
забезпечення
дисциплін в системі Moodle для заочної форми навчання

курсів

Протягом року

Професорсько-викладацький склад
кафедри педагогіки та психології

43.

Створення для студентів Педагогічного інституту та Інституту
мистецтв навчально-методичних комплексів із педагогіки та
психології на електронних носіях

Протягом року

Професорсько-викладацький склад
кафедри педагогіки та психології

VIII. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
44.

Підготовка грантових заявок

45.

Стажування науково-педагогічних працівників кафедри в
університетах ЄС
Налагодження міжнародних зв’язків (НПУ імені Максима Танка,
м. Мінськ)

Протягом року

Просвітницько-педагогічна діяльність (Педагогічний музей
України, Національний музей медицини України, Державна
науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського)

Протягом року

46.

47.

Січень-лютий, 2019

Протягом року

Іванюк Г.І., д.пед.н., проф.,
завідувач,
Музика О.О., к.психол.н., доц.,
доцент
Професорсько-викладацький склад
кафедри
Іванюк Г.І., д.пед.н., проф.,
завідувач,
Музика О.О., к.психол.н., доц.,
доцент, доцент кафедри
Венгловська О.А., к.пед.н., доцент
кафедри,
Січкар А.Д., к.пед.н., доцент
кафедри,
Мойсак О.Д., ст. викладач кафедри

VIII. ВІДКРИТІСТЬ
48.

Наповнення електронного
мережах

контенту кафедри

в

соціальних

49.

Постійно оновлювати інформацію у репозиторії Університету

Протягом року

Протягом року

Антипін Є.Б., к.пед.н., ст. викладач
кафедри
Матюшинець
Я.В.,
викладач
кафедри
Професорсько-викладацький склад
кафедри

