
Звіт про роботу кафедри 

педагогіки та психології 

за 2016-2017 н.р.

Іванюк Ганна Іванівна,

доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та психології



Якісні та кількісні показники складу кафедри
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Організація процесу навчання

Підготовлено навчально-методичні комплекси з 
інтегрованих навчальних дисциплін “Педагогіка”
та “Психологія” для студентів першого 
освітнього рівня “бакалавр” спеціальностей 
“Дошкільна освіта”, “Початкова освіта”

Оновлено навчально-методичні комплекси 
практик з урахуванням навчання, 
заснованого на дослідженнях

Оновлено тематику курсових, 
бакалаврських, магістерських робіт із 
урахуванням наукової проблеми кафедри
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НАУКОВІ ЗАХОДИ, ПРОВЕДЕНІ 

КАФЕДРОЮ

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток особистості молодшого 
школяра: сучасні реалії та перспективи» (23.03.2017, м. Івано-Франківськ) 

Сесія історико-педагогічних студій на базі Музею книги і друкарства 
України (9.11.2016), Педагогічного музею України (17.05.2017, м. Київ)

Співорганізатори Всеукраїнського методологічного семінару з історії освіти 
(30.03.2017), Всеукраїнського науково-практичного семінару "Розвиток 
освіти в добу Української революції (1917-1921)“ (17.05.2017, м. Київ)

Співорганізатори  І Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-
конференції «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи» 
(06.04.2017, м. Умань)



Розширюємо освітній простір 

особистісно-професійної підготовки 

фахівців на дослідницькій основі
(навчальні заняття на базі ДНЗ № 590)

5

Семінарське заняття з дисципліни 

«Управління педагогічною 

взаємодією з різними соціальними 

інститутами» (Голота Н.М., 

кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки та психології)



Навчальні заняття 
на базі ДНЗ № 274

Семінарське заняття з дисципліни 

«Психолого-педагогічні основи 

роботи з обдарованими дітьми» 

(Венгловська О.А., кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології)
6



Навчальні заняття 
на базі Центру у справах сім’ї та жінок

Семінарське заняття з дисципліни 

«Психологія сім’ї» (Пасічник А.А., 

кандидат психологічних наук, 

старший викладач кафедри 

педагогіки та психології)
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Навчальні заняття 
на базі Педагогічного музею України

8

Сесія історико-

педагогічних студій 

(Модератор: 

Січкар А.Д., 

кандидат 

педагогічних наук, 

старший викладач 

кафедри)



Публікаційна активність

(відповідно до даних Інституційного репозиторію)

9

24

18

27

5

Фахові наукові видання, включені до 

затвердженого переліку МОН України

Наукові видання, включені до наукометричних 

баз даних, окрім Scopus і Web of Science

Статті у інших виданнях

Навчальні видання



Наукове зростання

10

Наукове 

зростання

Розробка та участь у

міжнародних і державних

наукових проектах (у т. ч.

міжгалузевих)

Іванюк Г.І., д.п.н., проф.

Венгловська О.А., к.п.н., 

доц.

Куземко Л.В., к.п.н., доц.

Формування 

готовності викладачів 

до здійснення 

навчання, заснованого 

на дослідженнях 

(Британська рада в 

Україні, 20.01.2016-

20.02.2017)

Іванюк Г.І., д.п.н., проф. Всеукраїнський 

експеримент з 

упровадження 

науково-педагогічного 

проекту “Школа

майбутнього” (наказ 

МОН України №216 

від 04.03.2016)

Наукове стажування за

кордоном

Паламар С.П., к.п.н., 

с.н.с.

Фахове стажування на

базі Празького 

інституту підвищення 

кваліфікації 

(м. Прага, Чехія, 

21-28.05.2017) 



Апробація ідей на наукових форумах

11

30

23
Виступи на міжнародних науково-
практичних конференціях, 
семінарах

Виступи на всеукраїнських  
науково-практичних 
конференціях, семінарах



Розвиток студентської науки
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Розвиток студентської 

науки

Керування науковими 

студентськими гуртками

Підготовка 

студентів до участі 

у Всеукраїнському 

конкурсі 

студентських 

наукових робіт та 

Всеукраїнській 

студентській 

олімпіаді

Історико-педагогічні студії 

(Іванюк Г.І., д.п.н., проф., 

Антипін Є.Б., к.п.н.,

Венгловська О.А., к.п.н., 

Січкар А.Д., к.п.н.)

Николюк В., 

Крещенко В.,

Повисок А.,

Потапенко Є.,

Бачинська В.



Студенти-призери наукових конкурсів, 

олімпіад
ПІП студента Місце Назва конкурсу, місце і дата 

проведення

Ткаченко Катерина ІІІ місце Третій Всеукраїнський фестиваль

буктрейлерів "Book fashion - 2017" у номінації

"Трейлер до "розумної" книги", 22.04.17

Катола Олена ІІІ місце Третій Всеукраїнський фестиваль

буктрейлерів "Book fashion - 2017" у номінації

"Трейлер до дитячої книги" (22.04.17)

Николюк Віталія Лауреат у номінації «За кращі

інноваційні ідеї в педагогіці»

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади

Крещенко Вікторія ІІІ місце Всеукраїнський конкурс студентських

наукових робіт

Повисок Альона ІІІ місце «Конкурс авторефератів курсових робіт» ХІ

Всеукраїнського молодіжного конкурсу

«Новітній інтелект України» (2017)

Повисок Альона Учасниця ІІ туру Всеукраїнський конкурс студентських наукових

робіт з природничих, технічних і гуманітарних

наук (2017).

Топольницька Ольга ІІІ місце Всеукраїнський дистанційний конкурс наукових

проектів «ЗміниТИ майбутнє» (2017

Топольницька Ольга лауреат ХІ Всеукраїнський молодіжний конкурс

«Новітній інтелект України» у номінації

«Спудейські есеї» (2017)

Бачинська Валентина ІІ місце ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади

17-19 травня 2017 р. м. Харків



Публікації студентів 
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Підготовка кадрів вищої кваліфікації

ПІП Спеціальність Тема дисертації Рік захисту Диплом

Науковий керівник 

(ПІП, науковий ступінь, 

вчене звання, посада)

Шифр 

спеціалізованої 

вченої ради

Новик 

Ірина 

Михайлівна

13.00.04 –

теорія і 

методика 

професійної 

освіти

Підготовка майбутніх учителів

початкових класів до

діагностичного супроводу розвитку

пізнавальних інтересів молодших

школярів

2016 ДК 

039586

Мартиненко 

Світлана 

Миколаївна, 

доктор 

педагогічних наук, 

професор

Д 26.133.06 в 

Київському 

університеті 

імені Бориса 

Грінченка

Подофєй 

Світлана 

Олексіївна

19.00.05 –

соціальна 

психологія; 

психологія 

соціальної 

роботи

Вплив значущих інших на

формування Я-концепції підлітка-

діабетика

2016 ДК 

041001

Татенко Віталій 

Олександрович, 

доктор 

психологічних 

наук, професор, 

член-

кореспондент 

НАПН України

Д 26.457.01 в 

Інституті 

соціальної та 

політичної 

психології 

НАПН 

України

Антипін 

Євген 

Борисович

13.00.01 –

загальна 

педагогіка та 

історія 

педагогіки

Ідеї наступності трудового 

виховання дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку у 

вітчизняній педагогічній думці 

(кінець ХІХ – перша третина ХХ 

століття)

2017 Іванюк Ганна 

Іванівна, доктор 

педагогічних наук, 

професор

К 26.133.01 в 

Київському 

університеті 

імені Бориса 

Грінченка

15



Участь науково-педагогічних працівників у 

спеціалізованих вчених радах у 2016-2017 н.р.

ПІП працівника Науковий ступінь, вчене 

звання, посада

Назва спеціалізованої вченої ради 

(шифр ради, ВНЗ)

Іванюк Г.І. Доктор педагогічних наук, 

професор

Спеціалізована вчена рада К 26.133.01 у 

Київському університеті імені Бориса 

Грінченка

Венгловська О.А. Кандидат педагогічних наук Спеціалізована вчена рада К 26.133.01 у 

Київському університеті імені Бориса 

Грінченка

Савченко Ю.Ю. Кандидат психологічних 

наук, доцент

Спеціалізована вчена рада К 26.133.04 у 

Київському університеті імені Бориса 

Грінченка

Музика О.О. Кандидат психологічних 

наук, доцент

Спеціалізована вчена рада К 26.133.04 у 

Київському університеті імені Бориса 

Грінченка



ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ НА 2017-2018 Н.Р.
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