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І. КАРТКА-ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
1.1.

Штатний розпис кафедри на навчальний рік
Посада

Планово-економічний відділ

Відділ кадрів

Штатний розпис

Cпецфонд

Штатний розпис

Cпецфонд

Ств.

Год.

Ств.

Год.

Ств.

Ств.

1
2
7,5
5.25
5.5
12550

500
550
600
600
600

0
0
2
5,5
1,25
5250.00

500
550
600
600
600

Год.

Год.

Завідувач кафедри (професор)

Кандидатів
наук. доцентів

Канд. пед. наук

Доцентів (без канд.)

Старших викладачів

Викладачі

педагогічних

Докторів наук, професорів

8

Всього

5

Лаборант

Канд. пед. наук

-

Викладачі

Канд. пед. наук, доцентів

1

За сумісництвом, осіб

Доцент (без канд.)

Кандидатів
педагогічних
наук. професорів

21

Ст.викладачів

Докторів наук, професорів

30

За основним місцем роботи працює, осіб

Всього

Загальна чисельність працівників

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

1

4

2

9

2

-

3

-

1

3

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено в кількості 1 одиниці.
На момент складання плану роботи кафедри:
очних аспірантів 0
заочних аспірантів 0
претендентів - 0
Разом по кафедрі 0 осіб
1.3. Обсяг навчальної роботи, запланований кафедрою, становить 17944.47 годин.
1.4. Кадровий склад:
№
з/п
1.

Прізвище, ім’я по батькові

Науковий ступінь, звання

Посада

Бондаренко Геннадій Леонідович

Кандидат педагогічних наук, доцент

Завідувач кафедри

2.

Мієр Тетяна Іванівна

Доктор педагогічних наук

Професор

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ліннік Олена Олегівна
Канішевська Любов Вікторівна
Дубовик Світла Григоріївна
Ващенко Олена Миколаївна
Паламар Світлана Павлівна
Порядченко Леся Анатоліївна
Прошкуратова Тамара Сергіївна

Доктор педагогічних наук, доцент
Доктор педагогічних наук, професор
Кандидат педагогічних наук, доцент
Кандидат педагогічних наук, доцент
Кандидат педагогічних наук, доцент
Кандидат педагогічних наук, доцент
Герой України

10.

Сінельнікова Наталія Олегівна

Кандидат педагогічних наук

11.

Швачко (Нечипоренко) Катерина Петрівна

Кандидат педагогічних наук

12.
13.
14.

Вишнівська Наталія Володимирівна
Романенко Людмила Віталіївна
Кипиченко Наталія Сергіївна

Кандидат педагогічних наук
Кандидат педагогічних наук
Кандидат педагогічних наук

Професор за сумісн.
Професор за сумісн.
доцент
доцент
доцент
доцент
доцент
ст. викладач (декретна
відпустка)
ст. викладач (декретна
відпустка)
ст. викладач
ст. викладач
ст. викладач

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Сухопара Ірина Геннадіївна
Шкуренко Олександра Вікторівна
Сакалюк Олена Петрівна
Романенко Катерина Анатоліївна
Шкарбан Людмила В’ячеславівна
Толубко Ірина Георгіївна
Козлітін Денис Олександрович
Мажуга Юрій Іванович
Александрова Валентина Федорівна
Снєгірьова Валентина Василівна
Ларіонова Маріана Сергіївна
Момот Неля Олександрівна
Прохорова Наталія Анатоліївна

28.
29.
30.

Жолондковський Назарій Віталійович
Литвин Альона Олегівна
Колесник Марія Миколаївна

№

Кандидат педагогічних наук
Кандидат педагогічних наук
Кандидат педагогічних наук

Кандидат фізико-математичних наук
Кандидат педагогічних наук
Кандидат педагогічних наук

ст. викладач
ст. викладач
ст. викладач
викладач
викладач
викладач
викладач
доцент, за сумісн.
ст. викладач, за сумісн.
ст. викладач, за сумісн.
викладач, за сумісн.
викладач, за сумісн.
ст. викладач, за сумісн
викладач за сумісн.
лаборант 0,5ст
лаборант 0,5ст

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

ІІ. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА
1.

Організація і проведення лінійки майстер-класів до «Ярмарки
вакансій»

Квітень

Дубовик С.Г., Романенко Л.В.

2.

Організація і проведення «НУШфест: step by step»

Жовтень

Бєлєнька Г.В., Бондаренко Г.Л.,
Кошарна Н.В.

3.

Участь у соціальному проекті «З Києвом і для Києва»

Упродовж року

4.

Організація заходів до Дня Педагогічного інституту

Жовтень

Толубко І.Г.
Викладачі кафедри

5.

Міжкафедральний турнір-презентація «Словник Грінченка і
сучасність»

Листопад

Куратори академічних груп

6.

Організація заходів до Грінченківської декади

Грудень

Бондаренко
кафедри

Г.Л.,

викладачі

7.

Проведення модеративного семінару для вчителів початкових
класів «Інтегроване навчання: від стратегії до тактики»

Упродовж року

Бондаренко
кафедри

Г.Л.,

викладачі

ІІІ. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ
8.
9.
10.
11.

Аналіз якісного та кількісного складу працівників кафедри,
виявлення потреби у персоналі
Підготовка пропозицій до
штатного розпису кафедри,
організація конкурсів на заміщення вакантних посад
Організація педагогічного наставництва на кафедри для
новопризначених викладачів
Підвищення рівня професійної компетентності професорськовикладацького складу через систему стажування: фаховий
модуль (Ващенко О.М., Порядченко Л.А.)

Травень

Бондаренко Г.Л.

Упродовж року

Бондаренко Г.Л.

Упродовж року

Дубовик С.Г.

Упродовж року

Бондаренко Г.Л., Мієр Т.І.

Бондаренко
кафедри

12.

Участь у тренінгах, майстер-класах Університету з метою
підвищення кваліфікації

Упродовж року

13.

Розроблення річної програми підвищення рівня сформованості
дидактичної компетентності штатних викладачів, які
залучаються до науково-педагогічної роботи вперше

Травень

Г.Л.,

Бондаренко Г.Л.,
Дубовик С.Г.

викладачі
Мієр

Т.І,

ІV. СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ
14.

Організація заходів до Міжнародного дня рідної мови

15.

Круглий стіл зі студентами випускових груп спеціальності 013
Початкова освіта «Модель підготовка вчителя початкових

Лютий

Березень

Бондаренко
кафедри

Г.Л.,

викладачі

Бондаренко Г.Л., Толубко І.Г.,
Сухопара І.Г.

класів»
16.
17.

Організація зустрічі студентів з успішними випускниками
Педагогічного інституту
Проведення організаційних зборів зі студентами І курсу, ІІІ
курсу щодо ознайомлення з особливостями освітніх програм
спеціальності 013 «Початкова освіта»

Травень

Сухопара І.Г.

Вересень

Бондаренко
кафедри

Шкуренко О.П, Шкарбан Л.В.

Г.Л.,

викладачі

18.

День самоврядування до Дня студента «Як студенти ПІ в ролі
викладача кафедри ПОбували»

Листопад

19.

Організація і проведення кураторських годи згідно з планами
кураторів академічних груп

Упродовж року

Куратори академічних груп

20.

Проведення інструктажів з техніки безпеки для студентів
академічних груп спеціальності 013 «Початкова освіта»
Організація чергування у гуртожитках кураторів академічних
груп

Упродовж року

Куратори академічних груп

Згідно з графіком

Куратори академічних груп

21.
22.
23.

Організація зустрічі з дитячими письменниками та участь в
університетських заходах до Дня української писемності та
мови

Листопад

Дубовик С.Г., Порядченко Л.А.,

V. ЯКІСТЬ ОСВІТИ
24.

Оновлення програм педагогічної практики щодо реалізації
Концепції Нової української школи, Державного стандарту
початкової освіти

Січень, травень

25.

Підготовка акредитаційної справи освітньої програми 013
Початкова освіта другого (магістерського) рівня вищої освіти

Відповідно до наказу

26.

Продовження роботи щодо
методичних кейсів викладачів

розроблення

навчально-

Упродовж року

Шкарбан Л.В.

Бондаренко Г.Л., Мієр Т.І.,
Дубовик С.Г., Кипиченко Н.С.
Бондаренко Г.Л.,
викладачі кафедри

Мієр

Т.І..,

27.

Написання методичних рекомендацій
до
студентами практичних та самостійних робіт

виконання

Упродовж року

Викладачі кафедри

28.

Оновлення засобів діагностування для проведення контролю
знань (проміжний, підсумковий контроль, атестація), що
передбачають виконання тестів комп’ютерного програмного
забезпечення та практико-орієнтованих завдань

Упродовж року

Мієр Т.І.., викладачі кафедри

29.

Спільне засідання кафедри початкової освіти та циклової
комісії Університетського коледжу з теми: «Якість фахової
підготовки педагогів в контексті реалізації нової освітньої
стратегії університету.

Березень

30.

Удосконалення
змістово-методичного
забезпечення
навчальних дисциплін щодо реалізації освітнього процесу на
дослідницькій основі

Упродовж року

Бондаренко Г.Л.,
викладачі кафедри

Мієр

Т.І..,

31.

Упровадження активних форм і методів роботи, новітніх
засобів навчання у процес підготовки вчителя початкової
школи (1 учень – 1 комп’ютер, case-study, blendedlearning,
flippedclassroom, CLIL, distancelearning, cooperativelearning,
mobilelearning, LEGO-технології тощо)

Упродовж року

Бондаренко Г.Л.,
викладачі кафедри

Мієр

Т.І..,

32.

Проведення семінарських / практичних занять на базах:
кращих за рейтингом ЗЗСО м. Києва, шкіл нового типу
(Академія Сучасної Освіти А+, Новопечерська школа тощо),
навчального центру творчої педагогіки, музеїв, парків,
бібліотек, будинків дитячої та юнацької творчості, бінарних із
учителями-практиками (ділове партнерство)

Упродовж року

Викладачі кафедри

33.

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

Упродовж року

Бондаренко Г.Л., Ващенко О.М.
викладачі кафедри

Бондаренко
кафедри

Г.Л.,

викладачі

34.

Участь викладачів у різних тренінгах, семінарах, майстеркласах з метою опанування новими формами та технологіями
навчання

Упродовж року

Бондаренко
кафедри

Г.Л.,

викладачі

35.

Збільшення частини навчальних дисциплін, що забезпечені
ЕНК (заочна форма навчання – до 100%, денна – до 50%)

До 1 вересня

Бондаренко
кафедри

Г.Л.,

викладачі

36.

Підготовка пропозицій щодо переліку вибіркових дисциплін

Січень-березень

Бондаренко
кафедри

Г.Л.,

викладачі

37.

Складання та затвердження навантаження викладачів

Червень - серпень

Бондаренко
кафедри

Г.Л.,

викладачі

38.

Проведення координаційних нарад гарантами освітніх програм
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів
вищої освіти спеціальності 013 «Початкова освіта»
Співпраця з роботодавцями (залучення до
проведення
спільних занять, участі в роботі ЕК, експертизи освітніх
програм,
рецензування робочих програм навчальних
дисциплін)
Запровадження в освітній процес підготовки студентів
спеціальності 013 «Початкова освіта» Положення про
проведення практики студентів Університету
Моніторинг якості надання освітніх послуг
кафедрою
початкової освіти (анкетування, конкурси тощо)
Проаналізувати результати вступної кампанії за 2019 р. та
визначити шляхи підвищення ефективності профорієнтаційної
роботи на 2020 р.
Розробити систему заходів на 2020 р. щодо організації
профорієнтації за спеціальністю 013 «Початкова освіта»

39.

40.

41.
42.

43.
44.

Залучити
студентів
заочної
форми
навчання
до
профорієнтаційної роботи під час виробничої практики в
м. Києвї та Київської області

Двічі на рік

Бондаренко Г.Л., Мієр Т.І.

Упродовж року

Бондаренко Г.Л.,
викладачі кафедри

Мієр

Т.І..,

Упродовж року

Бондаренко Г.Л.,
викладачі кафедри

Мієр

Т.І..,

Упродовж року

Бондаренко Г.Л., Мієр Т.І..

Вересень

Бондаренко Г.Л., , Романенко
Л.В., Романенко К.А.

Жовтень

Бондаренко Г.Л., , Романенко
Л.В., Романенко К.А.

Вересень-жовтень

Бондаренко Г.Л., , Романенко
Л.В., Романенко К.А.

45.

46.

47.

48.

49.

Провести профорієнтаційні заходи зі студентами випускових
груп Університетського коледжу та Педагогічного інституту (4
курс)
Провести зустрічі з директорами та старшокласниками шкіл
м. Києва з метою виявлення випускників, схильних до
педагогічної діяльності
Підготувати рекламні статті про діяльність Педагогічного
інституту та підготовку фахівців із початкової освіти для
висвітлення їх у ЗМІ. Розміщувати інформацію про
спеціальність на освітніх порталах, сайті Університету тощо
Залучати учнівську молодь до участі у студентських заходах,
які проводяться в Педагогічному інституті та Університеті
відповідно до «Плану роботи Педагогічного інституту»
Оновити рекламний ролик про
родзинки спеціальності
«Початкова освіта» в Педагогічному інституті

Лютий - березень

Бондаренко Г.Л., , Романенко
Л.В., Романенко К.А.

Постійно
згідно планів шкіл

Викладачі кафедри, керівники
педагогічної практики

Упродовж року

Викладачі кафедри

Упродовж року

Куратори,
викладачі кафедри

Січень-лютий

Порядченко Л.А., Козлітін Д.О.

VI. ДОСЛІДЖЕННЯ
50.

Реалізація наукової теми кафедри «Нова стратегія професійної
підготовки
вчителя початкової школи в умовах
євроінтеграції» (формувальний етап)

Упродовж року

Бондаренко Г.Л.,
викладачі кафедри

Мієр

Т.І..,

51.

Оновлення тематики курсових, магістерських робіт відповідно
до наукової теми кафедри

Червень

Бондаренко Г.Л.,
викладачі кафедри

Мієр

Т.І..,

52.

Написання наукових статей, які входять до міжнародної
науково-метричної бази даних «Scopus» / «Web of Science»

Упродовж

Викладачі кафедри

53.

Підготовка та видання монографій (одноосібні / колективні)

Упродовж

Шкарбан Л.В., Ващенко О.М.

54.

Підготовка підручників, посібників для НУШ:

Упродовж

Дубовик С.Г., Ващенко О.М.,
Романенко Л.В, Романенко К.А.

«Українська мова. 2 клас»;
«Я досліджую світ. 2 клас»

55.

Організація роботи нового міждисциплінарного студентського
наукового
гуртка
«Технології
формування
фахових
компетентностей майбутнього вчителя початкових класів»

Січень

Бондаренко
кафедри

Г.Л.,

викладачі

56.

Підготовка студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт

Січень – березень

Вишнівська
Н.С.

Н.В.,

Кипиченко

57.

Підготовка студентів до участі у Всеукраїнській студентській
олімпіаді зі спеціальності «Початкова освіта»

Січень – березень

Бондаренко Г.Л., Сухопара І.Г.

58.

Участь у міжнародному проекті «Модернізація педагогічної
вищої освіти з використанням інноваційних інструментів
викладання» (Erasmus+ Programme of the European Union)

Упродовж року

59.

Всеукраїнська дискусійна платформа «Інновації у професійній
підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього
простору: погляд науковців і практиків»
Підвищення публікаційної активності викладачів і студентів у
міжнародних виданнях (Scopus, Web of Science)
Участь у спільній IV науково-практичній студентській
інтернет-конференції «Розвиток особистості
молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи» на базі
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника».
Організація роботи
міждисциплінарного студентського
наукового гуртка «Професійна підготовка сучасного педагога
в умовах євроінтеграції»

Квітень

60.
61.

62.

Упродовж року
Березень

Відповідно до плану

Бондаренко Г.Л.

Викладачі кафедри

Бондаренко Г.Л.
Викладачі кафедри педагогіки і
психології, початкової освіти

Мієр Т.І.

VII. ІННОВАЦІЙНІСТЬ
63.

Визначення видів діяльності викладачів фахових методик для
здійснення освітнього процесу в ІCR класі та Центрі сучасних
освітніх технологій

Упродовж року

Бондаренко Г.Л., Шкуренко О.В.,
Козлітін Д.

64.

65.
66.

67.
68.

Розроблення електронних навчальних курсів дисциплін, що
закріплені за кафедрою (контент, презентації до курсу, відео
лекції тощо)
Перехід на ведення електронного індивідуального плану
викладача в системі е-навчання Університету
Участь викладачів фахових методик у тренінгах щодо
здійснення освітнього процесу в ICR класі та Центрі сучасних
освітніх технологій
Продовження роботи над наповненням Інституційного
репозиторію
Заповнення системи е-портфоліо штатними викладачами
кафедри

Упродовж року

Бондаренко
кафедри

Упродовж року

Бондаренко
Г.Л,
викладачі
кафедри
Бондаренко Г.Л, Шкуренко О.В.,
Козлітін Д.О.

Упродовж року

Г.Л,

Упродовж року

Викладачі кафедри

Упродовж року

Викладачі кафедри

викладачі

VIII. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
Моніторинг та аналіз актуальних грантових програм з
міжнародного співробітництва (міжнародні гранти для
стажування,
реалізації
досліджень,
для
академічної
мобільності тощо)

Упродовж року

70.

Активізувати роботу по розширенню міжнародних зв’язків з
європейськими
вищими
педагогічними
навчальними
закладами в контексті укладання договорів про співпрацю

Упродовж року

Бондаренко
кафедри

Г.Л,

викладачі

71.

Активізувати роботу викладачів щодо участі у програмах
наукового стажування за кордоном з метою вивчення та
впровадження в процес підготовки майбутніх фахівців
світового досвіду

Упродовж року

Бондаренко
кафедри

Г.Л,

викладачі

72.

Участь у міжнародному проекті «Модернізація педагогічної
вищої освіти з використанням інноваційних інструментів
викладання» (Erasmus+ Programme of the European Union)

Упродовж року

Бондаренко Г.Л.

73.

Укладання угод про співробітництво із закордонними
закладами вищої освіти та науковими установами

Упродовж року

Бондаренко
кафедри

69.

Мієр Т.І., Порядченко Л.А.

Г.Л,

викладачі

VIII. ВІДКРИТІСТЬ
74.

Підготувати інформацію у вигляді інфографіки
рекламування спеціальності «Початкова освіта»

75.
76.

для

Упродовж року

Порядченко Л.А., Козлітін Д.О.

Підготувати буклет спеціальності «Початкова освіта»

Упродовж року

Порядченко Л.А., Козлітін Д.О.

Постійно оновлювати інформацію про напрями діяльності
кафедри на сайті університету та соціальних мережах

Упродовж року

Бондаренко Г.Л., Романенко К.А.

