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Якісні та кількісні показники кафедри

12.06.2019 Іванюк Г.І., завідувач кафедри педагогіки та психології



12.06.2019 Іванюк Г.І., завідувач кафедри педагогіки та психології

Навчально-методична робота кафедри



Наукова робота кафедри

12.06.2019 Іванюк Г.І., завідувач кафедри педагогіки та психології



Наукова робота кафедри

12.06.2019 Іванюк Г.І., завідувач кафедри педагогіки та психології



Пошуково-дослідницька діяльність студентів

12.06.2019 Іванюк Г.І., завідувач кафедри педагогіки та психології



Студенти-переможці
Всеукраїнських студентських наукових 

конкурсів

12.06.2019 Іванюк Г.І., завідувач кафедри педагогіки та психології



За результатами виконання 
наукової теми кафедри 

Уведено у зміст програм практик для студентів  І-ІІ курсів 
спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта»  
«Е-портфоліо особистісно-професійного зростання 
студентів»

Розроблено та рекомендовано для студентів алгоритм 
індивідуальних програм особистісно-професійного  
зростання

Упроваджуються інноваційні технології навчання: 
- навчання на дослідженнях;   - цифрові технології;
- тренінги;                                  - майстер-класи;
- технологія;                               - коучинги;
- міждисциплінарні проекти;    - фасилітаційні заняття
- Self-book;
- воркшопи;                                

12.06.2019 Іванюк Г.І., завідувач кафедри педагогіки та психології



Забезпечення якості освіти

12.06.2019 Іванюк Г.І., завідувач кафедри педагогіки та психології

Оновлено тематику курсових, бакалаврських, магістерських робіт із 
урахуванням аксіологічної, особистісно зорієнтованої, 

компетентнісної, науково-освітньої стратегій психолого-педагогічної 
підготовки фахівців

Розроблено тематику студентських наукових проектів, 
відповідно до потреб закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти

Організовано серію майстер-класів для студентів та практичних 
працівників закладів дошкільної та початкової освіти:

1. Тренінг “Арт-терапія в діяльності педагога: розмаїття підходів”.
2. Майстер-клас «Особливості  корекційної роботи з проявами 
гіперактивності, агресивності та тривожності дітей дошкільного та 
шкільного віку». 
3.Майстер-клас «Психологічна готовність дітей до школи»
4.Тренінг  «Майстерня успіху педагога: технології оволодіння 
емоціями  та методики розвитку емоційного інтелекту; як протистояти 
стресу».
5.Тренінг «Як запобігти професійному вигоранню та поновити 
ресурси.  
6. Дизайн благополуччя педагога».
7.Тренінг «Як налаштувати комунікацію вихователя з батьками».  



Організаційна робота кафедри
НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ОРГАНІЗОВАНІ КАФЕДРОЮ

12.06.2019 Іванюк Г.І., завідувач кафедри педагогіки та психології

•Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток особистості молодшого школяра: 
сучасні реалії та перспективи» (06.05.2015 р.) (член оргкомітету)

2015 р. 

•Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та 
перспективи» (11.05.2016) (член оргкомітету)

2016 р. 

•ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Модернізація освітнього середовища: проблеми та 
перспективи” (5-6.10.2017, м. Умань) (співорганізатор)

•Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах
євроінтеграції: проблеми та перспективи» (12.10.2017) 

•Міжнародна науково-практична конференція “Педагогічна освіта на зламі століть:досвід минулого – погляд 
у майбутнє” (19-20.10.2017, м. Ніжин) (співорганізатор)

•Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті
розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи» (02-03.11.2017 ) 

2017 р.

•Науково-методологічний семінар з історії освіти “Сучасні вимоги до проведення історико-педагоігчних
досліджень” (25.10.2018, м. Київ) (співорганізатор)

2018 р.

•Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації у професійній підготовці педагога в умовах
євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» (15.05.2019) (співорганізатор)

2019 р.



Міжнародна діяльність кафедри

Розробка й подача грантової заявки “Implementing the values of EU in 
the process of preparation of teachers in Ukraine”

Учасники: 
Іванюк Г.І, Антипін Є.Б., Музика 

О.О.
2019 Erasmus+, Jean Monnet 

Projects

Розвиток компетентностей для демократичного громадянства
у системі підготовки вчителів

Учасник: 
Куземко Л.В.

01.09.2017-
31.12.2020 р.

Європейський центр імені
Вергеланда

Формування готовності викладачів до здійснення навчання, 
заснованого на дослідженні

Учасники: 
Іванюк Г.І.,Венгловська О.А.,

Куземко Л.В.

20.01.2016-
31.05.2017 р. Британська Рада в Україні

Міжнародні науково-дослідні проекти

12.06.2019 Іванюк Г.І., завідувач кафедри педагогіки та психології



Підвищення кваліфікації 
професорсько-викладацького складу кафедри

12.06.2019 Іванюк Г.І., завідувач кафедри педагогіки та психології



Додаткові освітні послуги

12.06.2019 Іванюк Г.І., завідувач кафедри педагогіки та психології



Скринька 
довіри

Робота викладачів кафедри у центрі  
самопізнання і саморозвитку



Аудиторія - центри компетентностей – заклади освіти

Назва заходу Цільова аудиторія Модератори 
Адаптаційні тренінги для 
першокурсників  
(вересень 2018 р.)

Студенти І курсу спеціальностей «Дошкільна 
освіта», «Початкова освіта»

Музика О.О., 
Матюшинець Я.В.

Коучинг «Формула успіху» 
(5 жовтня, 2018 р.)

Студенти ІІ курсу спеціальності «Початкова 
освіта»

Іванюк Г.І., 
Куземко Л.В., 
Мельник І.С., 
Дем’яненко В.І.

Майстер-клас “Моя перша 
психолого-педагогічна 
практика”
(лютий, 2018 р.)

Студенти І курсу спеціальностей «Дошкільна 
освіта», «Початкова освіта»

Іванюк Г.І., 
Дем’яненко В.І., 
Венгловська О.А., 
Новик І.М., 
Куземко Л.В.

Міждисциплінарні проекти
Дитина в освітньому 

процесі закладу 
дошкільної освіти  та 

початкової школи

•січень – березень, 2018. 
Координатори:            
Мойсак О.Д.,             
Січкар А.Д., 
Дем’яненко В.І.,             
Пасічник А.А.

Студент–педагог: 
перша рефлексія

•квітень – травень, 2018. 
Координатори: 
Січкар А.Д.,               
Дем’яненко В.І.,            
Пасічник А.А.,            
Метелюк В.І.

Пізнаю себе

•жовтень – грудень, 2018.  
Координатори:                
Мойсак О.Д.,                 
Мельник І.С.,   
Венгловська О.А.
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