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І. КАРТКА-ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ 
ПОЧАТКОВОЇ  ОСВІТИ 

1.1. Штат професорсько-викладацького персоналу кафедри на навчальний рік затверджено в кількості  21 чоловік, з них:  
завідувач кафедри, доц.  – 1, проф. – 2  ст., доц. – 8, 5 ст., ст. викл. – 8,25 ст., викладач – 7,75 ст., лаб. 1 ст. 

 
1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено в кількості 1 одиниці. 
На момент складання плану роботи кафедри: 
очних аспірантів  0; 
заочних аспірантів  1  особа (Шкарбан Л.В.) 
претендентів  - 0  
Разом по кафедрі 1 особа. 
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№ 
з/п 

Прізвище, ім’я по батькові Науковий ступінь, звання Посада 

1.  Бондаренко Геннадій Леонідович Кандидат педагогічних наук, доцент Завідувач кафедри 

2.  Тимчук Лариса Іванівна 
Доктор педагогічних наук, старший науковий 
співробітник 

професор 

3.  Ліннік Олена Олегівна Доктор педагогічних наук, доцент професор 

4.  Дубовик Світла Григоріївна Кандидат педагогічних наук, доцент доцент 

5.  Ващенко Олена Миколаївна Кандидат педагогічних наук, доцент доцент 

6.  Порядченко Леся Анатоліївна Кандидат педагогічних наук, доцент доцент 
7.  Прошкуратова Тамара Сергіївна Доцент кафедри, Герой України доцент 
8.  Сінельнікова Наталія Олегівна Кандидат педагогічних наук ст. викладач 
9.  Нечипоренко Катерина Петрівна Кандидат педагогічних наук ст. викладач 
10.  Вишнівська Наталія Володимирівна Кандидат педагогічних наук ст. викладач 
11.  Романенко Людмила Віталіївна Кандидат педагогічних наук ст. викладач 
12.  Кипиченко Наталія Сергіївна Кандидат педагогічних наук ст. викладач 
13.  Сухопара Ірина Геннадіївна Кандидат педагогічних наук ст. викладач 
14.  Кошман Петро Якович  ст. викладач 
15.  Романенко Катерина Анатоліївна  викладач 
16.  Шкарбан Людмила В’ячеславівна  викладач 
17.  Толубко Ірина Георгіївна  викладач 
18.  Мажуга Юрій Іванович Кандидат фізико-математичних наук доцент, за сумісн. 
19.  Січкар Алла Дмитрівна Кандидат педагогічних наук викладач за суміщ. 
20.  Василенко Світлана Василівна  викладач за суміщ. 

21.  Корнієнко Анатолі Анатолійович  викладач за сумісн. 

22.  Жолондковський Назарій Віталійович  викладач за сумісн. 

23.  Міщенко Ольга Олександрівна  лаборант 0,5 ст 
24.  Литвин Альона Олегівна  лаборант 0,5 ст 

 

1.3. Обсяг навчальної роботи, виконуваної кафедрою, становить  16300. 06  годин. 

 
 



 
 
 
II. Навчально-методична робота 
№ 
з/п 

Вид робіт Термін 
виконання 

Відповідальні 

1 Реалізація Нової освітньої стратегії щодо розроблення і запровадження системи 
забезпечення якості підготовки професіоналів і лідерів нової генерації в  
Педагогічному інституті Університету Грінченка 

Упродовж року Г.Л.Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри  

2 Розроблення змістовно-технологічного забезпечення центру сучасних освітніх 
технологій 

Упродовж року Г.Л.Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри 

3 Розроблення і оновлення робочих навчальних програм із дисциплін щодо реалізації 
Концепції Нової української школи, проекту Державного стандарту початкової 
загальної освіти, всеукраїнського експерименту «Початкова школа: освіта для життя» 

До 15 вересня Г.Л.Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри 

4 Оновлення тематики курсових робіт До 15 вересня Г.Л.Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри 

5 Оновлення тематики магістерських робіт До 15 вересня Г.Л.Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри 

6 Модифікація та розроблення ЕНК Упродовж року Г.Л.Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри 

7 Розроблення та оновлення науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін Упродовж року Г.Л.Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри 

8 Підготовка до друку навчальних і навчально-методичних посібників: 
− Зошит-посібник для учнів 1 класу «Я – школяр, я – школярка»; 
− макет навч.-метод. посібника «Організація та методика здоров’язбережної 

діяльності молодшого школяра» (цикл: 1-2 класи; цикл: 3-4 класи); 
− Зошит-посібник для учнів 1 класу «Школа – наш дім»; 
− Зошит-посібник для учнів 1 класу «Школа чемних»; 
− Зошит-посібник для учнів 1 класу «Рік у школі»; 
− Робочий зошит з української мови, 2 клас; 
− Зошит для оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови, 2 клас; 
− Збірник завдань для Державної підсумкової атестації з української мови, 4 клас 

 

 
 
 
Упродовж року 

 
Н.В.Вишнівська 
Л.В.Романенко, О.М.Ващенко 
 
О.О.Ліннік 
Г.Л.Бондаренко 
К.П.Нечипоренко 
 
С.Г.Дубовик 

9 Проведення семінарів, круглих столів, тренінгів для вдосконалення методичної 
підготовки викладачів щодо реалізації Концепції Нової української школи, проекту 

Упродовж року Г.Л.Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри 



Державного стандарту початкової загальної освіти, всеукраїнського експерименту 
«Початкова школа: освіта для життя» 

10 Оновлення програм педагогічної практики щодо реалізації Концепції Нової 
української школи, проекту Державного стандарту початкової загальної освіти, 
всеукраїнського експерименту «Початкова школа: освіта для життя» 

До 1 жовтня Г.Л.Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри 

11 Оновлення екзаменаційних білетів для семестрового контролю та підсумкової 
атестації, апробація  нових форм проведення іспитів 

До 1 жовтня Г.Л.Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри 

12 Упровадження активних форм і методів роботи, новітніх засобів навчання  у процес 
підготовки вчителя початкової школи  (1 учень – 1 комп’ютер, case-study, blended 
learning, flipped classroom, CLIL, distance learning, cooperative learning, mobile learning, 
LEGO-технології тощо) 

Упродовж року Г.Л.Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри 

 
 
ІІІ. Організаційно-методична робота 
№ 
з/п 

Вид робіт Термін 
виконання 

Відповідальні 

1 Розподіл навчального навантаження викладачам кафедри в електронному варіанті Вересень, 2017 Г.Л.Бондаренко 
2 Участь у серпневому освітньому форумі Київського університету імені Бориса 

Грінченка «Нова українська школа: старт чи продовження поступу» 
21-22 серпня 

2017 
Г.Л.Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри 

3 Участь у посвяті першокурсників у студенти-грінченківці 30-31 серпня 
2017 

Г.Л.Бондаренко, куратори 
академічних груп 

4 Організація і проведення кураторських годи згідно з планами кураторів академічних 
груп 

Упродовж року Куратори академічних груп 

5 Організація і проведення міжкафедральних семінарів, тренінгів із реалізації проекту 
«Початкова школа: освіта для життя» 

Упродовж року Бондаренко Г.Л., Ліннік О.О., 
Вишнівська Н.В., Нечипоренко 
К.П. 

6 Проведення акредитації освітньої програми «Початкова освіта»; Згідно з 
наказом 

Г.Л.Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри 

7 Посилення  практико-орієнтованого навчання, зокрема зв’язку з учителями початкової 
школи; залучення до освітнього процесу творчих педагогів, переможців конкурсу 
«Вчитель року» тощо 

Упродовж року Г.Л.Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри 

8 Популяризація  підготовки вчителя початкової школи щодо готовності до реалізації 
Концепції Нової української школи, проекту «Початкова школа: освіта для життя» в 
соціальних мережах, фахових журналах і ЗМІ 

Упродовж року Г.Л.Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри 

9 Розроблення та впровадження внутрішньої системи оцінки якості професійної 
діяльності викладача, її результатів 

Упродовж року Г.Л.Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри 



10 Організація І туру всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» Грудень, 2017 Г.Л.Бондаренко,  С.Г.Дубовик  
11 Підготовка студентів до ІІ туру всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Початкова освіта» Січень-березень, 2018 Г.Л.Бондаренко,  С.Г.Дубовик  
12 Організація роботи студентських наукових гуртків: 

− Формування риторичної культури у майбутніх учителів початкової школи 
− Формування культури спілкування у майбутніх учителів початкової школи 
− Людина і природа 
− Розвиток зв’язного мовлення учнів початкової школи 

 Г.Л. Бондаренко, С.Г Дубовик., 
Н.В Вишівська., Л.А. Порядченко 

13 Укладання договорів  із ЗНЗ та розширення баз педагогічної практики, що беруть 
участь у всеукраїнському експерименті «Початкова школа: освіта для» 

Вересень, 2017 Г.Л. Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри 

14 Взаємовідвідування  занять викладачами кафедр, надання методичних консультацій 
молодим викладачам 

Упродовж року Г.Л. Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри 

 
 
ІV. Наукова діяльність  
№ 
з/п 

Назва заходу Термін 
виконання 

Відповідальні 

І. НАУКОВІ ТЕМИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ТА ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЮ 
 Тема «Нова стратегія професійної підготовки вчителя початкової школи в 
умовах євроінтеграції» 
Реєстраційний номер: 0116U002963  (термін виконання: 05. 2016 – 05. 2020 н.р.) 

 Г.Л.Бондаренко  

Заходи, спрямовані на реалізацію наукової теми.  
Емпіричне дослідження  (пілотне дослідження): 
• дослідити та обґрунтувати модель нової стратегії підготовки вчителя початкової 
школи  

січень-грудень, 
2018 р. 

Г.Л.Бондаренко, 
професорсько-викладацький 
колектив кафедри 

ІI. РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ, ПРОГРАМ 
1. Реалізація  проекту всеукраїнського експерименту Київського університету імені 

Бориса Грінченка «Початкова школа: освіта для життя» 
вересень-червень, 

2017 – 2018 р. 
Г.Л. Бондаренко,  
О.О. Ліннік, 
Н.В. Вишнівська, 
К.П. Нечипоренко 

ІІІ. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ДОКТОРАНТУРА, АСПІРАНТУРА 
 Попередній захист дисертаційного дослідження Шкарбан Л.В. з теми: «Підготовка 
майбутніх учителів початкової школи до роботи з ліворукими дітьми» 

листопад-грудень, 
2017 р. 

Л.В. Шкарбан  

ІV. НАУКОВІ ЗАХОДИ (конференції, семінари, круглі столи та ін.) 
1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти у 

вимірах розбудови суспільства сталого розвитку та міжкультурної інтеграції » 
2-3 листопада 

2017 р. 
Кафедра педагогіки та психології, 
Г.Л. Бондаренко, 



О.М. Ващенко, 
Л.А. Порядченко 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи 
професійної підготовки педагога в умовах Євроінтеграції» 

12 жовтня, 2017 р. Кафедра іноземних мов та 
методик їх навчання, кафедра 
педагогіки та психології, 
Г.Л.Бондаренко, 
К.П. Нечипоренко, О.М. 
Ващенко 

3. Третя всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікаційні стратегії 
сучасної школи» 

листопад-грудень 
2017 р. 

Видавництво «Білий Тигр», 
Київський університет імені 
Бориса Грінченка (Інститут 
журналістики, Інститут 
філології, кафедра початкової 
освіти Педагогічного 
інституту) 
Г.Л. Бондаренко, 
Н.С. Кипиченко 

V. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 
5.1. Студентська наукова робота 

1. Четверта науково-практична студентська інтернет-конференція «Розвиток 
особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи» 

березень, 2018 р. Г.Л. Бондаренко, 
С.Г. Дубовик, 
Л.В. Романенко 

5.2. Діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 
VI. НАУКОВІ ВИДАННЯ  

1. Монографія «Формування толерантності в молодших школярів у позаурочній 
діяльності»  
Монографія «Виховання милосердя у дітей молодшого шкільного віку» 
Монографія  (колективна) «Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження» 
Монографія  (колективна) «Гуманітарне здоров’я: реалії та перспективи» 
Монографія  (колективна) «Педагогіка здоров’я» 

 
 

грудень, 2017 р.  
 

І.Г. Сухопара, 
 
Н.В. Вишнівська 
Н.О. Сінельнікова,  
О.М.Ващенко, Л.В.Романенко, 
К.А.Романенко 

VI І. УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА ДЛЯ КИЄВА 
1. Серія тренінгів для вчителів початкових шкіл ЗНЗ  м. Києва «Ціннісно орієнтоване 

інтегроване навчання за програмою «Початкова школа: освіта для життя»» 
 

Упродовж року. 
 

Г.Л. Бондаренко,  
О.О.Ліннік 
Н.В. Вишнівська, 
К.П. Нечипоренко 

 



 
 
VIII. Профорієнтаційна робота  
 

№ зп Вид роботи Термін 
виконання 

Відповідальні 

7.1. Аналітичні заходи 
1. Проаналізувати результати вступної кампанії за 2017 р. та визначити шляхи 

підвищення ефективності профорієнтаційної роботи на 2017-2018 н. р. 
Вересень Г.Л. Бондаренко, професорсько-

викладацький колектив кафедри  
2. Розробити систему заходів на 2017-2018 н.р. щодо організації профорієнтації 

за спеціальністю «Початкова освіта» 
Жовтень Г.Л. Бондаренко, професорсько-

викладацький колектив кафедри  
3. Вивчити географію проживання студентів з метою залучення їх до проведення 

профорієнтаційної роботи в своїх мікрорайонах 
Жовтень Куратори груп 

 
4. Залучити студентів заочної форми навчання до профорієнтаційної роботи під 

час виробничої практики в м. Києвї та Київської області 
Вересень-жовтень Г.Л. Бондаренко, професорсько-

викладацький колектив кафедри 
7.2. Науково-методичні заходи 

1. У ЗНЗ, які беруть участь у всеукраїнському експерименті «Початкова школа: 
освіта для життя», провести профорієнтаційну зустріч із випускниками 

Грудень Г.Л. Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри  

2. Підготувати роздаткові та наочні матеріали, буклети, які висвітлюють життя 
студентів університету та інституту зі спеціальності «Початкова освіта» 

Січень Г.Л. Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри  

3. Підготувати рекламну інформацію у вигляді інфографіки для рекламування 
спеціальності «Початкова освіта» 
 

Лютий Г.Л. Бондаренко, професорсько-
викладацький колектив кафедри 

7.3. Організаційні заходи 
5. Закріпити викладачів кафедри за районами м. Києва для проведення 

профорієнтаційної роботи в навчальних закладах. Щомісячно заслуховувати 
їхні звіти про роботу на засіданні кафедри 

До 1 жовтня 2017 
р. 

Щомісяця 

Професорсько-викладацький 
колектив кафедри 

7.  Провести організаційні збори студентів   з метою залучення їх до агітаційної 
кампанії серед випускників шкіл для вступу до університету 

Листопад Викладачі кафедри, 
керівники педагогічної практики 

8.  Провести зустрічі з директорами   та старшокласниками шкіл м. Києва з 
метою виявлення випускників, схильних до педагогічної діяльності 

Постійно  
згідно планів шкіл 

Викладачі кафедри, керівники 
педагогічної практики  



9.  Продовжити співпрацю з   НМЦ районних управлінь освіти м. Києва  щодо 
залучення майбутніх абітурієнтів до вступу на спеціальність «Початкова 
освіта» 

Упродовж року, 
згідно графіку  

НМЦ 

Керівники педагогічної 
практики (С.Г.Дубовик, 
О.М.Ващенко, Л.В.Романенко) 

10.  Підготувати рекламні статті про діяльність Педагогічного інституту та 
підготовку фахівців з дошкільної  освіти для висвітлення їх у засобах масової 
інформації. Розміщувати інформацію про спеціальність на освітніх порталах, 
сайті кафедри тощо 

Упродовж року Викладачі кафедри 

11.  Продовжити співпрацю з  Богуславським гуманітарним коледжем імені 
І.С.Нечуя-Левицького 

Листопад, 
березень 

Вишнівська Н.В., Кипиченко 
Н.С. 

12.  Залучати учнівську молодь   до участі у студентських заходах, які проводяться  
в Педагогічному інституті та університеті відповідно до «Плану виховної 
роботи зі студентами на 2017-2018 н.р.» 

Упродовж року Куратори,  
викладачі кафедри  

13.  Активно використовувати для проведення профорієнтаційної роботи участь у 
соціальному проекті «З Києвом для Києва» та педагогічну практику 

Протягом 
навчального року 
згідно з планом 
університету 

Викладачі кафедри, куратори, 
 керівники практики 
 

14.  Створити фільм про  родзинки спеціальності «Початкова освіта» в 
Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка 

Січень-лютий Порядченко Л.А. 

ІХ. Виховна робота  
 

№ зп Вид роботи Термін 
виконання 

Відповідальні 

1. Знайомство кураторів із студентськими академічними групами,  оформлення 
соціальних паспортів груп 

Вересень Куратори груп 
 

2. Обговорення планів виховної роботи на І семестр Вересень Куратори груп 
3. Проведення ознайомлювальних бесід зі студентами про використання 

фірмового стилю університету 
Вересень Куратори груп 

4. Проведення виховних годин, тренінгів: 
− тренінг «Позитивне мислення  як запорука твого успіху» 
− вечір пам’яті до дня чорнобильської трагедії «Поріс чорнобилем 

Чорнобиль, бідою нашою поріс» 

Упродовж року Куратори груп 



5. Участь у молодіжному форумі «Вчити – це модно.Педагог – це тренд» 7 листопада, 2017 Кипиченко Н.С. 
6. Участь у благодійній акції «Подаруй дитині радість» (до Дня Святого 

Миколая) для дітей інтернатів і притулків для неповнолітніх 
Грудень 2017 Куратори груп 

7. Відвідування музеїв, театрів, виставок Упродовж року Куратори груп 
8. Екскурсії до музею українського побуту Педагогічного інституту  Упродовж року Куратори груп 

9. Участь у соціальному проекті Київського університету імені Бориса Грінченка 
«З Києвом і для Києва» 

Упродовж року Сінельнікова Н.О., Толубко І.Г. 

10. Відвідування студентів у гуртожитках. Надання консультативної допомоги.(за 
окремим графіком) 

Упродовж року Куратори груп 

11. Психолого-педагогічний супровід студентів в умовах віддаленості від своїх 
родин 

Упродовж року Куратори груп 

12. Участь у благочинній акції «Великодній кошик» для дітей-сиріт і людей 
похилого віку 

 Куратори груп 

13. Участь у Міжнародних та Всеукраїнських фестивалях, конкурсах та 
мистецьких олімпіадах (за окремим переліком) 

Упродовж року Куратори груп 

14. Організація та проведення профорієнтаційних заходів (за окремим планом) Упродовж року Куратори груп 
15. День вшанування пам’яті Бориса Грінченка. Відвідування студентами 

музейної експозиції. Покладання квітів до пам’ятника Борису Грінченку та на 
могилу родини Грінченків 

Травень, 2018 Куратори груп 

 


