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І. КАРТКА-ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 
 

1.1. Штатний розпис кафедри на 2019–2020 навчальний рік  

 Посада 

Планово-економічний відділ Відділ кадрів 

Штатний розпис Cпецфонд Штатний розпис Cпецфонд 

Ств. Год. Ств. Год. Ств. Год. Ств. Год. 

Завідувач кафедри (професор) 1 450 0 450 1 450   

Завідувач кафедри (доцент)         

Професор 0,5 550 0,5 550 0,5 550 0,5 550 

Доцент 6 600 0 600 6 600   

Старший викладач 6,25 600 0 600 6,25 600   

Викладач 1,5 600 0 600 1,5 600   

Всього: 8975.00 275.00 8975.00 275.00 

2020–2021 н.р. Кафедра педагогіки та психології 

Посада Планово-економічний відділ Відділ кадрів Вакансії 

Штатний розпис Cпецфонд Штатний розпис Cпецфонд 

Ств. Год. Ств. Год. Ств. Год. Ств. Год. 

Завідувач кафедри (професор) 1 450 0 450 1 450    

Завідувач кафедри (доцент)          

Професор 0.5 550 0.5 550 0.5 550   0.5 

Доцент 6 600 0 600 6 600    

Старший викладач 6.25 600 0 600 6.25 600    

Викладач 1.5 600 0 600 1.5 600    

Асистент          

Концертмейстер          

Всього: 8975.00 275.00 8975.00 0.00   
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1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу. 

На момент складання плану роботи кафедри: 

штат НДС і НДЛ ________-____________ чоловік; 

очних аспірантів ________1___________   чоловік; 

заочних аспірантів _______2___________  чоловік; 

претендентів ________________________  чоловік; 

Разом по кафедрі _________3__________   чоловік. 

 

1.3. Обсяг навчальної роботи, виконаний кафедрою у 2020 році становить 8043,62 години. 
 

1.4. Кадровий склад: 

№ Прізвище, ім’я по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада 

На постійній основі 

1.  Іванюк Ганна Іванівна доктор пед. наук, професор Завідувач  кафедри 

2.  Голота Наталія Миколаївна канд. пед. наук, доцент Доцент  

3.  Музика Олена Оксентівна канд. психол. наук, доцент Доцент  

4.  Венгловська Олена Анатоліївна  канд. пед. наук Доцент  

5.  Куземко Леся Валентинівна канд. пед. наук Доцент 
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6.  Січкар Алла Дмитрівна  канд. пед. наук Доцент 

7.  Мельник Інна Сергіївна канд. психол. наук Доцент  

8.  Карнаухова Антоніна Валеріївна (до вересня 2020 року) канд. пед. наук Ст. викладач  

9.  Антипін Євген Борисович канд. пед. наук Ст. викладач  

10.  Новик Ірина Михайлівна (до серпня 2020 року) канд. пед. наук Ст. викладач  

11.  Мойсак Олександр Данилович  Ст. викладач 

12.  Дем’яненко Валентина Іванівна  Викладач  

За внутрішнім суміщенням 

13.  Матюшинець Яна Володимирівна  Викладач 

За сумісництвом 

14.  Співак Любов Миколаївна (до червня 2020 року) доктор психол.наук, професор Професор  

15.  Рябчич Ярослав Євгенович канд. психол. наук Старший викладач 

16.  Шепельова Марія Володимирівна канд. психол. наук Старший викладач 

    

    

    

№  Проведені заходи Термін виконання Короткий зміст / відповідальні Примітка 

ІІ. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 

1.  Участь у соціальному проекті «З Києвом і 

для Києва»  

березень-травень, 2020 Валентина Дем’яненко, викладач кафедри,  

Антоніна Карнаухова, ст. викладач кафедри 

Заходи у межах 

соціального проєкту 

не проводилася у 

зв’язку з 

карантином, 

пов’язаного з 

пандемією COVID 

– 2020 

2.  Участь у ONLINE День відкритих дверей 

для вступників 2020 року 

01 червня 2020 року  Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., завідувач кафедри  

3.  Тематичні кураторські години із 

формування корпоративної культури  

Січень-травень, 2020 Кураторська година з теми: «Фізичне, психічне, 

соціальне здоров’я у період пандемії: виклики 

сьогодення» (група ПОб-1-17-4.0д, квітень, 

вересень, 2020 р.) 

Куратор групи: Леся Куземко, к.пед.н., доцент 

кафедри 
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Кураторська година з теми: «Вчимося жити і 

успішно навчатися в умовах пандемії» (група 

ДОб-1-17-4.0д, ДОб-2-17-4.0д квітень,  жовтень, 

2020) 

Куратор групи: Алла Січкар, к.пед.н., доцент 

кафедри, Валентина Дем’яненко, викладач 

4.  Організація і проведення серії майстер-

класів до Дня Педагогічного інституту  

07 Жовтня 2020 р. Відеодайджест «Успіх через натхнення» 

(спільний проєкт студентів і викладачів 

кафедри педагогіки та психології) – 

координатори: Олена Венгловська, к.пед.н., 

доцент кафедри, Валентина Дем’яненко, Яна 

Матюшинець, викладач кафедри 

 

Тренінг «Навчай інших – вивчай себе» 

(координатори: Леся Куземко, к.п.н, Інна 

Мельник, к.психол.н., доценти кафедри 

педагогіки та психології) 

5.  Організація і проведення заходів до тижня 

науки 

 

27 травня 2020 Участь у Всеукраїнському науковому онлайн-

форумі «Якість професійної підготовки 

сучасного педагога: український та 

європейський виміри» (27 травня 2020): Ганна 

Іванюк, д.пед.н., проф., Олена Венгловська, 

к.пед.н., Леся Куземко, к.пед.н., Наталія 

Голота, к.пед.н., доц., Алла Січкар, к.пед.н., Інна 

Мельник, к.психол.н, Леся Куземко, к.пед.н., 

Олена Венгловська, к.пед.н., Ірина Новик, 

к.пед.н.  

 

6.  Організація  заходів до  Грінченківської 

декади  

 

9 грудня 2020 Онлайн-вітальня «Борис Грінченко: діалог із 

сучасністю», за участю студентів 1, 3 та 4 курсів 

спеціальності «Дошкільна освіта».  

Модератори проєкту: Ганна Іванюк, завідувач 

кафедри педагогіки та психології, д.пед.н, проф.; 

Олена Венгловська, к.пед.н., Алла Січкар, 

к.пед.н., доценти кафедри педагогіки та 

педагогіки, Валентина Дем’яненко, викладач 

кафедри педагогіки та психології 
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Майстер-клас «Ілюстрація творів Бориса 

Грінченка засобами паперової пластики». 

Модератор від кафедри педагогіки та 

психології: Наталія Голота, к.пед.н., доц., 

доцент кафедри 

Захід 

організований та 

проведений 

спільно з 

кафедрою 

дошкільної освіти 

З 30 листопада по  

09 грудня 2020  

Участь викладачів кафедри у флешмобі 

«Бірюзовий рулить!» 

 

ІІІ. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ  

7.  Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників за фаховим 

модулем (закордонне стажування) 

Березень-травень, 2020 Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., завідувач кафедри Перенесено у 

зв’язку з 

пандемією COVID 

– 2020  

8.  Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників за фаховим 

модулем 

Протягом 2020 Наталія Голота, к.пед.н., доцент, доцент 

кафедри (довідка 22 від 14.05.2020) 

 

Олександр Мойсак, ст.викладач кафедри (довідка 

58 від 10.03.2020) 

Валентина Дем’яненко В.І. (довідка 81 від 

14.05.2020) 

9.  Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників за дидактичним 

модулем 

З 05.03 по 08.05. 2020 Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., завідувач кафедри 

(сертифікат 1247) 

 

Євген Антпін, к.пед.н., ст.викладач кафедри 

(сертифікат 1242) 

Наталія Голота, к.пед.н., доцент, доцент 

кафедри (сертифікат 1246) 

Олена Музика, к.психол.н., доц., доцент кафедри 

(сертифікат 1183) 

10.  Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників за лідерським 

модулем 

З 20.04 по 30.04.2020 Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., завідувач кафедри 

(сертифікат 1264) 

 

Олена Венгловська, к.пед.н., доцент кафедри 

(сертифікат 1262) 

Інна Мельник, к.психол.н. (сертифікат №1314) 

Леся Куземко, к.пед.н. (сертифікат 1267) 

Ірина Новик, к.пд.н. (сертифікат 1268) 
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11.  Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників за дослідницьким 

модулем 

З 08.10 по 26.11.2020  Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., завідувач кафедри 

(сертифікат 1410/41) 

 

Наталія Голота,  к.пед.н., доцент, доцент 

кафедри (сертифікат 1414/41) 

Олена Венгловська, к.пед.н., доцент кафедри 

(сертифікат 1412/41) 

Інна Мельник, к.психол.н. (сертифікат №1413/41) 

Леся Куземко, к.пед.н. (сертифікат 1411/41) 

12.  Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників за ІКТ-модулем 

Протягом року Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., завідувач кафедри 

(Наказ № 176 від 04.03.2020) 

 

Євген Антипін, к.пед.н., ст. викладач кафедри 

(Наказ № 176 від 04.03.2020) 

Алла Січкар, к.пед.н., доцент кафедри (Наказ № 

176 від 04.03.2020) 

Олена Венгловська, к.пед.н., доцент кафедри 

(Наказ № 176 від 04.03.2020) 

Олена Музика, к.психол.н., доц., доцент кафедр 

(наказ №198 від 19.03.2020) 

Інна Мельник, к.психол.н. (Наказ № 176 від 

04.03.2020) 

Олександр Мойсак (Наказ № 176 від 04.03.2020) 

Леся Куземко, к.пед.н., доцент кафедри (Наказ № 

176 від 04.03.2020) 

Валентина Дем’яненко, викладач кафедри 

(Наказ № 176 від 04.03.2020) 

Ірина Новик, к.пд.н. (наказ № 212 від 02.04.2020) 

Яна Матюшинець, викладач (Наказ № 176 від 

04.03.2020) 

Антоніна Карнаухова, к.пед.н. (наказ № 251 від 

12.05.2020) 

13.  Підвищення кваліфікації за іншим модулем Протягом року Олена Музика, к.психол.н., доц., доцент кафедри 

(підвищення кваліфікації з розвитку цифрової 

компетентності, 20, 22, 29 травня 2020, 

сертифікат) 
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Олена Музика, к.психол.н., доц., доцент кафедри 

(«Фактчек: довіряй-перевіряй», «Запобігання 

торгівлі людьми» (сертифікати) 

Олена Музика, к.психол.н., доц., доцент кафедри 

(«Бери й роби», «З учнями про освіту і кар’єру», 

«Що нам готує мовний інтерфейс», «Критерії до 

відбору видань до Web of Science Core 

Collection» (сертифікати) 

Олена Музика, к.психол.н., доц., доцент кафедри 

(«Робота вчителів початкових класів з дітьми з 

особливими освітніми потребами» (сертифікат) 

Олена Венгловська, к.пед.н., доцент кафедри 

(підвищення кваліфікації з розвитку цифрової 

компетентності, 20, 22, 29 травня 2020, 

сертифікат) 

Олена Венгловська, к.пед.н., доцент кафедри 

(Онлайн-курс «Участь батьків в організації 

інклюзивного навчання (31.05.2020 – сертифікат) 

та Антикризовий національний онлайн EdCamp-

2020: школа зараз і у «світі після»  (13-17 квітня 

2020, сертифікат) 

Інна Мельник, к.психол.н. (підвищення 

кваліфікації з розвитку цифрової 

компетентності, 20, 22, 29 травня 2020, 

сертифікат) 

Ірина Новик, к.пд.н. («Робота вчителів 

початкових класів з дітьми з особливими 

освітніми потребами» (сертифікат) 

Ірина Новик, к.пд.н. (Онлайн-курс «Участь 

батьків в організації інклюзивного навчання 

(31.05.2020 – сертифікат)  

Ірина Новик, к.пд.н. (Антикризовий 

національний онлайн EdCamp-2020: школа зараз 

і у «світі після»  (13-17 квітня 2020, сертифікат) 

Ірина Новик, к.пд.н. (Підвищення кваліфікації 
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для викладачів з розвитку цифрової 

компетентності – MOPED  (20, 22, 29 травня 

2020, сертифікат) 

Антоніна Карнаухова, (підвищення кваліфікації 

з розвитку цифрової компетентності – MOPED, 

20, 22, 29 травня 2020, сертифікат) 

14. Підтвердження рівня володіння англійською 

мовою на рівні В2  

 Антипін Є.Б., склав іспит Cambridge English First 

B2, про що засвідчує сертифікат (Certificate 

Number B2420850) 

 

ІV. СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ  

15. Координація роботи центру самопізнання і 

саморозвитку Педагогічного інституту 

Протягом року Проведено майстер-клас «Перша практика: 

тривоги і очікування» (24 лютого, 2020 р.) 

Модератори: Олена Венгловська,  Валентина 

Дем’яненко,  Леся Куземко,  Ірина Новик) 

 

Проведено майстер-клас «Створення Е-

портфоліо студента»  (27 лютого, 2020 р.), 

Модератори:  Євген Антипін, Леся Куземко 

Реалізовано онлайн міждисциплінарний проєкт 

«Перші сходинки до педагогічної професії» 

(практичні та семінарські заняття зі студентами 

першого курсу) – 6 квітня –24 травня 2020 р.,   

Модератори: викладачі кафедри педагогіки та 

психології 

Реалізовано онлайн міждисциплінарний 

інформаційно дослідницький проєкт «Розвиток у 

ПІзнанні» (листопад-грудень 2020 р.), 

Координатор: Леся Куземко, к.пед.н., доцент 

кафедри 

Модератори: викладачі Педагогічного 

інституту 

Проведено тренінг «Навчай інших – вивчай 

себе» (07.10.2020 р.)  

Координатори: Леся Куземко, к.п.н, Інна 

Мельник, к.психол.н., доценти кафедри 

педагогіки та психології 
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Проведення магістрантами на базі Центру 

самопізнання і саморозвитку  досліджень щодо 

сформованості толерантності та готовності до 

партнерської взаємодії студентів; за 

результатами досліджень розроблено  

інформаційні ресурси для саморозвитку 

студентів у позанавчальній діяльності (травень-

грудень, 2020 р., Магістранти: Олена Мороз, 

Милослава Парфенюк, науковий керівник - Леся 

Куземко, к.пед.н., доцент кафедри 

Підготовка і публікація інформаційних 

повідомлень для організації самостійної 

діяльності студентів щодо самопізнання і 

саморозвитку на сторінці Центру в соцмережі  

«Фейсбук»  

Координатор: Леся Куземко, к.пед.н., доц., 

доцент кафедри 

16.  Сесії історико-педагогічних студій  

 

 

18 листопада 2020  Проведено онлайн-семінар з теми «Права дітей: 

дослідження, досвід, рефлексія» (до 

Всесвітнього дня дитини).  

Модератор: Олена Венгловська, к.пед.н., доцент 

кафедри 

 

9 грудня 2020 Організовано і проведено онлайн-вітальню 

«Борис Грінченко: діалог із сучасністю», за 

участю студентів 1, 3 та 4 курсів спеціальності 

«Дошкільна освіта».  

Модератори проєкту: Ганна Іванюк, завідувач 

кафедри педагогіки та психології, д.пед.н, проф.; 

Олена Венгловська, к.пед.н., Алла Січкар, 

к.пед.н., доценти кафедри педагогіки та 

педагогіки, Валентина Дем’яненко, викладач 

кафедри педагогіки та психології 

17. Упродовж року викладачами кафедри 

підготовлено студентів до участі у 

Всеукраїнських студентських конкурсах, а 

Упродовж року Наукові керівники: 

Леся Куземко, к.пед.н., (І місце – освітні, 

педагогічні науки, тема «Розвиток навичок 
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саме:  Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки», 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт із галузі «Гендерні 

дослідження», Міжнародного студентського 

конкурсу «Вектори психології» 

(Гомельський державний університет імені 

Франциска Скорини, Білорусь) в номінації 

«Найкраща наукова доповідь». 

безпечної поведінки учнів засобами 

мультимедійних технологій» Поруцька Марина, 

Чуба Дарина) 

Олена Музика, к.психол.н., доц. (ІІ місце у 

Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт із галузі «Гендерні дослідження» 

– Ілона Виливченко;  

І місце в Міжнародному студентському 

науковому конкурсі «Вектори психології» за 

кращу наукову доповідь у номінації «Психологія 

гендеру» – Ірина Шевченко). 

18. Гурток з арт-терапії Другий понеділок 

місяця 

Проведено заняття з теми «Психодіагностика та 

психотерапія дітей та дорослих у роботі з 

казкою» (17 лютого 2020 року) 

Керівник гуртка:  Інна Мельник, к.психол.н., 

доцент 

У зв’язку з 

пандемією COVID 

– 2020 відбулась 

корекція плану 

роботи гуртка 

V. ЯКІСТЬ ОСВІТИ  

19. Оновлено змістові модулі інтегрованих 

навчальних дисциплін «Педагогіка», 

«Психологія», «Людинознавство», 

відповідно до освітніх програм 

спеціальностей «Дошкільна освіта», 

«Початкова освіта», «Педагогіка і методика 

початкової освіти», «Педагогіка і методика 

дошкільної освіти» 

Протягом року Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., завідувач та 

професорсько-викладацький склад кафедри 

педагогіки та психології 

 

20. Розроблено та удосконалено робочі 

програми педагогічних практик відповідно 

до Нової освітньої стратегії підготовки 

фахівців та вимог дистанційного навчання 

 

Протягом року Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., завідувач та 

професорсько-викладацький склад кафедри 

педагогіки та психології 

 

21. Розроблено і здійснено методичний 

супровід міждисциплінарних проєктів для 

виконання студентами спеціальностей 

«Дошкільна освіта», «Початкова освіта» у 

центрі самопізнання і саморозвитку 

Протягом року Виконання міждисциплінарного проєкту «Перші 

сходинки до педагогічної професії» (практичні 

та семінарські заняття зі студентами першого 

курсу), (6 квітня –24 травня 2020 р.,  викладачі 

кафедри педагогіки та психології) 
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Виконання міждисциплінарного інформаційно 

дослідницького проєкту «Розвиток у ПІзнанні» 

зі студентами 1-2 курсів (листопад-грудень 2020 

р., викладачі Педагогічного інституту) 

Координатор: Леся Куземко, к.пед.н., доцент 

кафедри 

22. Удосконалено змістово-методичне 

забезпечення викладання дисциплін з 

урахуванням вимог дистанційного навчання 

Протягом року Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., завідувач та 

професорсько-викладацький склад кафедри 

педагогіки та психології 

 

23. Наповнення ЕНК та їх оновлення відповідно 

до освітніх програм підготовки фахівців 

Протягом року Ганна Іванюк д.пед.н., проф., завідувач та 

професорсько-викладацький склад кафедри 

педагогіки та психології 

 

24. Сертифіковано ЕНК з навчальних дисциплін Протягом року Педагогіка з основами інклюзивної освіти (1-2 

курс, ПО, заочна): Розробники: Венгловська 

О. А.; Куземко Л.В.; Голота Н.М.; Антипін Є. Б. 

(https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2

2120, наказ № 176 від 04.03.2020) 

 

Педагогіка (5 курс, ПМПО, заочна): Розробники: 

Іванюк Г.І.; Венгловська О.А. 

(https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2

2217, наказ №176 від 04.03.2020) 

Людинознавство (1 курс, ДО, заочна): 

Розробники: Мельник І. С.; Мойсак О. Д. 

(https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2

2104, наказ №176 від 04.03.2020) 

Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО, заочна): 

Розробники: Січкар А. Д.; Матюшинець Я. В. 

(https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2

1120, наказ №212 від 02.04.2020) 

Інклюзивна освіта (3 курс, ОМ*, денна): 

Розробник: Новик І.М. 

(https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2

0099, наказ №212 від 02.04.2020) 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22217
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22217
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22104
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22104
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21120
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21120
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20099
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20099
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Інклюзивна освіта (3 курс, ММ, денна): 

Розробник: Новик І. М. 

(https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2

0102, наказ №212 від 02.04.2020) 

Людинознавство: Педагогічна антропологія (1 

курс, ДО, заочна): Розробник: Антипін Є.Б. 

(https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=1

4972, наказ №212 від 02.04.2020) 

Педагогіка і психологія вищої школи: 

Психологія (5 курс, ММ(СС), денна): Розробник: 

Музика О. О. 

(https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=1

5778, наказ № 198 від 19.03.2020) 

Дидактика початкової школи (2 курс, ДО, 

заочна): Розробники: Дем’яненко В. І.; Січкар А. 

Д.; Матюшинець Я. В. 

(https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=7

253, наказ № 176 від 04.03.2020) 

Психологія: Педагогічна психологія (1 курс, 

ПМПО, заочна). Розробники: Музика О. О.; 

Співак Л. М. 

(https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2

2329, наказ №282 від 26.05.2020) 

Інклюзивна освіта (1, спп, ДО). Розробники: 

Дем’яненко Валентина Іванівна;Куземко Леся 

Валентинівна; Карнаухова Антоніна Валеріївна 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2

0100, наказ № 282 від 26.05.2020 

Педагогічне партнерство з різними соціальними 

інституціями (5 курс, ДО, денна). Розробники: 

Голота Н. М.; Карнаухова А. В.; Пономаренко Т. 

О.; Савченко Ю. Ю.; Козак Л. В. 

(https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2

1127, наказ №282 від 26.05.2020) 

ЕНК спільний з 

кафедрою 

дошкільної освіти 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20102
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20102
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=14972
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=14972
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15778
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15778
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20100
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20100
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20100
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21127
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21127
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Психологія: Інтеракційна психологія (5 курс, 

ПМДО, заочна). Розробник: Музика О. О. 

(https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2

2278, наказ № 251 від 12.05.2020) 

 

Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна). Розробники: 

Венгловська О. А.; Куземко Л. В.; Січкар А. Д.; 

Карнаухова А. В. 

(https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2

2117, наказ № 251 від 12.05.2020) 

Дидактика початкової школи (скорочений термін 

навчання) (1 курс, ПО). Розробники: Дем’яненко 

В. І.; Голота Н. М. 

(https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2

0413, наказ №706 від 11.11.2020) 

Педагогічне партнерство (1, спп, ДО). 

Розробники: Венгловська О. А., Дем’яненко В. І. 

(https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2

1128, наказ №812 від 23.12.2020) 

Інклюзивна освіта (1, спп, ПО). Розробники: 

Карнаухова А. В., Дем’яненко В. І. 

(https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=2

0104, наказ №812 від 23.12.2020) 

ЕНК «Педагогіка і психологія вищої школи (5 

курс, ХОР)», 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=1

5776: Автор «Модуля «Психологія» – Музика 

О.О, к.психол.н., доц. (наказ №821 від 

31.12.2020) 

ЕНК спільний з 

кафедрою теорії та 

історії педагогіки 

ЕНК «Психологія (1-2 курс, ПО), 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=1

6765. Автори: Музика О.О, к.психол.н., 

Шепельова М.В., к.психол.н., Рябчич Я.Є., 

к.психол.н. (наказ №821 від 31.12.2020) 

 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20413
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20413
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21128
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=21128
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20104
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=20104
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15776
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=15776
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=16765
https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=16765
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25. Проведено серію майстер-класів «Мотивація 

до майбутньої професії: педагогічна 

практика» для студентів першого курсу 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 013 

«Початкова освіта» з метою підготовки до 

першої навчальної (психолого-педагогічної) 

практики 

Лютий, 2020 Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., завідувач кафедри, 

Леся Куземко, к.пед.н., доцент кафедри, 

Ірина Новик, к.пед.н., ст.викладач кафедри 

Олена Венгловська, к.пед.н., доцент кафедри 

Валентина Дем’яненко, викладач кафедри 

 

26. Проведено серію майстер-класів 

«Педагогічна практика: здобутки та 

виклики» (для студентів 1-го курсу 

спеціальностей «Дошкільна освіта», 

«Початкова освіта»), за результатами 

проходження першої навчальної (психолого-

педагогічної) практики 

Лютий, 2020 Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., завідувач кафедри, 

Леся Куземко, к.пед.н., доцент кафедри, 

Ірина Новик, к.пед.н., ст.викладач кафедри 

Олена Венгловська, к.пед.н., доцент кафедри 

Валентина Дем’яненко, викладач кафедри 

 

27. Проведено онлайн-конференцію з 

навчальної практики (психолого-

педагогічної) зі студентами 1 курсу 

спеціальності 012 Дошкільна освіта за 

допомогою програми Zoom 

06 квітня 2020 Олена Венгловська, к.пед.н., доцент кафедри 

Валентина Дем’яненко, викладач кафедри 

Леся Куземко, к.пд.н., доцент кафедри 

Алла Січкар, к.пед.н., доцент кафедри 

Олександр Мойсак, старший викладач кафедри 

Ірина Новик, к.пед.н., ст.викладач кафедри 

 

 

28. Вивчено та враховано потреби та запити 

практиків у розроблені програм психолого-

педагогічних практик, тематик 

бакалаврських, магістерських проєктів; 

залучено студентів до виконання практико 

орієнтованих стартапів  

Протягом року Професорсько-викладацький склад кафедри 

педагогіки та психології 

 

29. За результатами досліджень розроблено  

інформаційні ресурси для  вдосконалення 

позанавчальній діяльності студентів: сайт 

«Толерантність починається з мене», 

сторінка у соціальній мережі Фейсбук 

«Партнерська взаємодія»   
 

Протягом року Леся Куземко к.пед.н., доцент кафедри, 

професорсько-викладацький склад кафедри 

педагогіки та психології 

Магістранти: Олена Мороз, Милослава 

Парфенюк 
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VI. ДОСЛІДЖЕННЯ  

30. Реалізовано змістово-технологічне 

забезпечення, розробленого за результатами 

виконання наукової теми кафедри 

«Антропоцентричний вимір підготовки 

педагога в умовах освітніх змін» 

Протягом року Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., завідувач та 

професорсько-викладацький склад кафедри 

педагогіки та психології 

 

31. Оприлюднення у наукових публікаціях 

результатів реалізації наукової теми кафедри 

педагогіки та психології 

«Антропоцентричний вимір підготовки 

педагога в умовах освітніх змін» відповідно 

до Корпоративного стандарту наукової 

діяльності Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Фахові видання, що 

входять до переліку 

МОН України 

Іванюк, Г. І., Хомич, О.О. (2020).  Етапи 

підготовки вчителя початкової школи в Канаді 

(друга половина ХХ – початок ХХІ століття). 

Актуальнi питання гуманiтарних наук: 

Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького державного 

педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка, 2 

(29). с. 186-192 

 

Іванюк, Г. І., Венгловська, О.А., Антипін, Є. Б. 

(2020). Особистісно-професійний розвиток 

майбутніх педагогів у процесі навчальних 

практик. Неперервна професійна освіта: теорія 

і практика (2). с. 25-34 

Іванюк, Г. І., Матюшинець, Я. В. (2020). 

Актуальність педагогічних практик Тимофія 

Лубенця про розвивальне середовище для дітей 

у контексті розбудови Нової української школи. 

Актуальнi питання гуманiтарних наук: 

Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих 

вчених Дрогобицького державного 

педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка, 2 

(29). с. 179-185 

Дем'яненко, В. І., Січкар, А. Д. (2020). 

Трансформація ідей про дитячу гру в спадщині 

українських педагогів (перша третина XX 

століття). Інноваційна педагогіка. (27). с. 31-36 

Музика, О. О. (2020). Розвиток 

самоефективності студентів у процесі 

адаптаційного тренінгу. Освітологічний дискурс: 
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електронне наукове фахове видання. (2 (29)). с. 

132-142 

Мельник, І. С. (2020). Психологічні основи 

профілактики порушень комунікації у дітей 

раннього дошкільного віку у процесі взаємодії з 

батьками. Збірник наукових праць Інституту 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 4 

(16). с. 148-161 

Мельник, І. С.(2020). Проблема вивчення 

психологічного складника 

здоров’язбережувальної компетентності 

майбутніх педагогів: системний підхід. 

Освітологічний дискурс: електронне наукове 

фахове видання (2). с. 221-239 

Венгловська, О. А., Антипін, Є.Б. (2020). 

 Ретроспективний погляд щодо реалізації ідей 

дитиноцентризму Василя Сухомлинського в 

Новій українській школі. Актуальні питання 

гуманітарних наук: міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені 

Івана Франка, Том 1 (33). с. 279-285 

Куземко, Л. В. (2020). Формування іміджу 

педагога як складова його особистісно 

професійного розвитку. Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і загальноосвітній 

школах, 2 (71). с. 127-131 

Новик, І. М. (2020). «SELF-BOOK» особистісно-

професійного зростання майбутнього педагога. 

Освітологічний дискурс: електронне наукове 

фахове видання. 3 (30). с. 206-220 

Січкар А., Дем'яненко В. Педагогічна практика 

як мотиватор професійного самовдосконалення 

студентів. Освітологічний дискурс: електронне 

наукове видання. Том 31 № 4 (2020). С. 214-230. 
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Голота, Н. М., Карнаухова А. В. (2020) 

Формування готовності майбутніх педагогів до 

організації партнерської взаємодії між 

учасниками освітнього процесу. Неперервна 

професійна освіта: теорія і практика. (2 (63)). 

С. 35-41 

Статті у виданнях, 

що входять до 

наукометричних баз 

даних (окрім Scopus, 

WOS) 

Музика, О.О. (2020). Адаптаційний тренінг як 

засіб розвитку самоефективності 

студентів. Молодий вчений. 10 (86). с. 284-288 

Антипін, Є.Б., Чермошенцева, Н. (2020). 

Підтримка сім’ї у психофізичному розвитку 

дітей переддошкільного віку як теоретична 

проблема дошкільної освіти. Молодий вчений. 10 

(86). с. 102-106 

Куземко, Л.В., Поруцька, М., Чуба, Д. (2020). 

Змістово-методичне забезпечення розвитку 

навичок безпечної поведінки учнів засобами 

мультимедійних технологій. Молодий вчений. 

(1). с. 86-89 

Новик, І. М., Рибитва, І. А.(2020). Змістово-

методичні особливості ознайомлення молодших 

школярів із правилами поведінки у громадських 

місцях. Молодий вчений. (10). с. 140-143 

Карнаухова, А. В. (2020) Сутність, структура та 

зміст підготовки до формування професійної 

компетентності майбутніх вихователів (на 

матеріалі змістового модулю «Педагогічне 

партнерство»). Молодий вчений. 2(78)). с. 6-11 

Статті у виданнях, 

що входять до 

наукометричних баз 

даних Scopus, WOS 

 

 

 

Іванюк, Г. І., Куземко, Л. В., Новик, І.М. (2020). 

Тренінг «Проєктування мультимедійного 

середовища закладів загальної середньої та 

дошкільної освіти» як засіб формування 

цифрових навичок майбутніх педагогів. 

Інформаційні технології і засоби навчання, 79 

(5). с. 73-89 (база WOS) 
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 Іванюк, Г., Горошко, О., & Мельник, І. (2020). 

Психосемантичний зміст поняття «педагог» у 

мовній свідомості студентів педагогічних 

спеціальностей. PSYCHOLINGUISTICS, 28(1), 

59-82. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2020-28-

1-59-82 (база WOS, SCOPUS) 

Ivaniuk, H., Venhlovska, O., Antypin, Y., & 

Vovchok, Y. (2020). Self-Development as a Factor 

in the Professional Growth of Future Teachers. 

Journal of History Culture and Art Research, 9(4), 

77-86.doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i4. 

2873 (база WOS). 

Позитивна динаміка + 3 статті порівняно з 

2019 роком 

Монографії Іванюк, Г. І. (2020) Training of a rural school 

teacher in the conditions of educational changes in 

the second half of the 20th Колективна (три і 

більше авторів). Relevant Issues of the 

Development of Science.Monograph. Published by 

Win Press, San Antonio, United States 

Karnaukhova А. (2020) FORMATION OF A 

RESPECTIVE ATTITUDE IN CHILDREN OF 5 

YEARS OLD TO ADULTS WITH THE UKRAINIAN 

TALES. Theoretical and practical aspects of the 

development of the European research area: 

monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, 

Riga, Latvia, рр.22-38. 

Venhlovska O., Antypin Y. GENESIS OF 

PROFESSIONAL REQUIREMENTS FOR 

EDUCATORS IN THE PROCESS OF TRAINING 

AT THE TURN OF THE XIX–XX CENTURIES. 

Integration of traditional and innovative scientific 

researches: global trends and regional aspect: 

collective monograph / edited by authors. 1st ed. 

Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2020. рp. 1-24 

https://doi.org/10.31470/2309-1797-2020-28-1-59-82
https://doi.org/10.31470/2309-1797-2020-28-1-59-82
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/
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Golota N., Mashovets M. PEDAGOGICAL 

PARTNERSHIP OF PRESCHOOL EDUCATION 

INSTITUTIONS WITH PARENTS AS A 

CONDITION TO ENSURE THE QUALITY OF 

EDUCATION OF A CHILD. Integration of 

traditional and innovative scientific researches: 

global trends and regional aspect: collective 

monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia : 

“Baltija Publishing”, 2020. рp. 25-44 

Sichkar A., Matiushynets Y. IDEAS OF THE 

SUBJECT-DEVELOPMENT ENVIRONMENT 

FOR CHILDREN IN THE UKRAINIAN 

PEDAGOGICAL DISCOURSE LATE 19th – 20th 

YEARS OF THE ХХ CENTURY. Integration of 

traditional and innovative scientific researches: 

global trends and regional aspect: collective 

monograph / edited by authors. 1st ed. Riga, Latvia : 

“Baltija Publishing”, 2020. рp. 161-184 

Музика О.О. (2020) Порівняльний аналіз 

аксіогенезу музично обдарованої та пересічної 

особистості в освітньому просторі. Аксіогенез 

обдарованої особистості в освітньому 

просторі: монографія. Київ: Видавничий Дім 

«Слово». Колективна (три і більше авторів). 

Іnna Melnyk, Oleksandr Moisak. PROBLEMS OF 

INTEGRATION OF PSYCHOLOGICAL AND 

PEDAGOGICAL KNOWLEDGE IN THE 

PROCESS OF PREPARATION OF FUTURE 

TEACHERS. Integration of traditional and 

innovative scientific researches: global trends and 

regional aspect: collective monograph / edited by 

authors. 1st ed. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 

2020. рp.135-155. 
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Інші статті (не 

входять ні до 

фахових, ні до 

науковиих) 

Іванюк, Г. І., Хомич, О. О.(2020) Підготовка 

вчителя початової школи Канади у другій 

половині ХХ століття The 12 th International 

scientific and practical conference «Impact of 

modernity on science and practice» (12-13 April, 

2020). Edmonton, Canada 2020. 677 p. с. 359-361 

Іванюк, Г.І., Богачук, О.С. (2020).  Розвиток 

емоційного інтелекту учнів початкової школи 

засобами туризму. The 14 th International 

scientific and practical conference «ACTUAL 

PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE» (27-

28 April, 2020). Stockholm, Sweden 2020. 677 p. с. 

187-190 

Іванюк, Г.І., Бовсунівська, Д.В. (2020). Безпека 

дитини в інформаційному просторі: проблеми та 

шляхи вирішення. The 14 th International 

scientific and practical conference «ACTUAL 

PROBLEMS OF SCIENCE AND PRACTICE» (27-

28 April, 2020). Stockholm, Sweden 2020. 677 p. с. 

191-194 

Мельник, І.С., Горовенко, І.С. (2020). Підготовка 

вихователів до організації розвивального 

середовища для дітей з руховою 

розгальмованістю та РДУГ у старшій групі ЗДО. 

 Шляхи розвитку науки в сучасних кризових 

умовах: тези доп. I міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 

2020 р. Дніпро, 2020. Т.2. 611 с., Том 2. с. 68-69 

Мельник, І.С., Сидорак, І.І. (2020). Зниження 

рівня агресивності молодших школярів за 

допомогою педагогічних, психологічних та 

фізичних технік. Abstracts of VIII International 

Scientific and Practical Conference. Prague, Czech 

Republic 2020. 461-462 рр. 
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Венгловська, О. А, Мазурок, О. (2020). 

Педагогічні умови співпраці закладу дошкільної 

освіти з батьками щодо патріотичного виховання 

дітей. The 12 th International scientific and 

practical conference «Impact of modernity on 

science and practice» (12-13 April, 2020). 

Edmonton, Canada 2020. 677 p. с. 293-296 

Венгловська, О. А., Мехедова, Н.В. (2020).  

містово-технологічне забезпечення формування 

здоров’язбережувальної поведінки дітей 

старшого дошкільного віку. The 13 th 

International scientific and practical conference 

«Problems of implementation of science into 

practice» (20-21 April, 2020). Oslo, Norway 2020. 

465 p. с. 192-196 

Матюшинець, Я. В. (2020). Педагогічні погляди 

Наталії Лубенець про значення розвивального 

середовища в підготовці дітей до навчання у 

школі. Scientific bases of solving of the modern 

tasks. Abstracts of XIX International Scientific and 

Practical Conference. с. 276-279 

Матюшинець, Я. В. (2020). Педагогічні ідеї 

Cофії Русової про розвивальне середовище для 

дітей дошкільного та молодшого шкільного 

віку. Педагогічна компаративістика і міжнародна 

освіта 2020: глобалізований простір інновацій : 

матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 99-

102. ISSN 978-966-97763-9-6 

Новик І., Іщенко В. Особливості адаптації дітей 

до освітнього процесу закладу дошкільної 

освіти: теоретичні аспекти. Виховання дітей та 

молоді: теорія і практика/ зб.наук.праць/ за ред. 

Орести Карпенко. Дрогобич: Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, 
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2020. С. 138-141.  

Новик І.М., Титаренко І.П. Теоретичні аспекти 

ознайомлення дітей дошкільного віку з 

правилами безпечної поведінки. The Ist 

International scientific and practical conference 

«TOPICAL ASPECTS OF MODERN SCIENCE 

AND PRACTICE» (September 21-24, 2020). 

Frankfurt am Main, Germany 2020. Р. 251-255 

Antypin Y., Venhlovska O. PERSONAL 

PEDAGOGY AS AN ANSWER TO MODERN 

CHALLENGES OF SOCIETY AND THE 

WORLD. International Scientific Conference 

Relevant Trends of Scientific Research in the 

Countries of Central and Eastern Europe: 

Conference Proceedings, 20th November, 2020. 

Riga, Latvia: Baltija Publishing. Рр. 4-6 

Куземко Л., Мороз О. Теоретичні аспекти 

формування толерантності у майбутніх 

вихователів дітей дошкільного віку. Виховання 

дітей та молоді: теорія і практика/ 

зб.наук.праць / за ред. Орести Карпенко. 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2020. С. 107-

111 

Куземко Л., Парфенюк М. Організація 

партнерської взаємодії в закладі вищої освіти як 

чинник саморозвитку майбутніх педагогів. 

Виховання дітей та молоді: теорія і практика/ 

зб.наук.праць/ за ред. Орести Карпенко. 

Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2020. С. 112.-

116. 
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Куземко Л., Гах Д. Формування критичного 

мислення в учнів початкової школи засобами 

сучасних педагогічних технологій. Тенденції та 

перспективи розвитку освіти в умовах 

глобалізації / зб.науков.праць : матер. 

міжнародної науково-практичної інтернет- 

конференції (30 вересня, 2020) Переяслав, 2020. 

С. 238-241. 

Музика О. О. Чинники аксіогенезу музично 

обдарованої особистості в освітньому просторі. 

Особистісні та психофізіологічні ресурси 

професійної життєстійкості: Матеріали І 

Наукового семінару (м. Київ, 15 жовтня 2020 

року). Київ: Інститут психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України. 2020. С. 27-28. 

Музика О.О., Осадча А.О. Ціннісні виміри 

розвитку відповідальності молодших школярів в 

освітньому просторі. Цінності освітнього 

простору й аксіогенез обдарованої особистості: 

тези доповідей ХІ наук.-практ. семінару, 29 

жовтня 2020 р. Київ: Інститут психології імені 

Г.С. Костюка НАПН України, 2020. С. 32-33. 

Січкар А.Д., Пушкар Н.В.Сенсорне виховання за 

методом М.Монтессорі. Здобутки молодих 

науковців : збірн. наук. праць : матеріали 

Всеукраїнської інтернет-конференції молодих 

учених (11-12 листопада, 2020), Умань. 2020. 

с.157-160. 

Посібники, 

підручники  

Мойсак, О. Д., Тимчик, О. В. (2020). Основи 

медичних знань. Перша медична допомога. К.: 

КУ імені Бориса Грінченка, 77 с. 

Свідоцтва про 

реєстрацію 

авторського права 

Літературний письмовий твір наукового 

характеру «Психологічна методика «Профіль 

професійної самоефективності студентів 

(«ППСС») (реєстраційний номер 100028 від 28 
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вересня 2020 року) – Музика О., к.психол.н., доц. 

32. Упродовж року здійснювалася організація і 

науковий супровід студентських проєктів із 

наукової теми кафедри, що знайшло 

відображення у публікаціях студентів та 

виконанні магістерських робіт 

Протягом року Професорсько-викладацький склад кафедри Після презентацій 

студентами 

авторських 

розробок, 

матеріали будуть 

розміщенні на 

сторінці кафедри 

педагогіки та 

психології у 

рубриці 

«Студентські 

проєкти» 

33. Участь викладачів кафедри у 

Всеукраїнських, Міжнародних науково-

практичних конференціях, семінарах, 

круглих столах 

Всеукраїнські 

науково-практичні 

конференції 

Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість 

професійної підготовки сучасного педагога: 

український та європейський виміри» (27 травня 

2020): Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., Олена 

Венгловська, к.пед.н., Леся Куземко, к.пед.н., 

Наталія Голота, к.пед.н., доц., Алла Січкар, 

к.пед.н., Інна Мельник, к.психол.н, Леся Куземко, 

к.пед.н., Олена Венгловська, к.пед.н., Ірина 

Новик, к.пед.н., Яна Матюшинець, викладач 

 

Науково-практична онлайн-конференція 

«Професійна діяльність сучасного педагога в 

умовах парадигмальних змін» (25 листопада 

2020): Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., Олена 

Венгловська, к.пед.н., Леся Куземко, к.пед.н., 

Наталія Голота, к.пед.н., доц., Алла Січкар, 

к.пед.н., Олена Музика, к.психол.н., доц.,  

Валентина Дем'яненко, викладач, Яна 

Матюшинець, викладач 

ІІІ Всеукраїнська конференція з міжнародною 

участю «Психологічні виміри особистісної 

взаємодії суб’єктів освітнього простору в 

контексті гуманістичної парадигми» (Інститут 
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психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

31 березня 2020 року): Олена Музика, 

к.психол.н. 

Міжнародні науково-

практичні 

конференції 

Міжнародна науково-практична онлайн-

конференція «Забезпечення якості вищої освіти 

у країнах Європейського Союзу» (15 квітня 

2020): Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., Олена 

Музика, к.психол.н., доц., Олена Венгловська, 

к.пед.н., Ірина Новик, к.пед.н., Леся Куземко, 

к.пед.н 

ХIХ Міжнародна науково-практична 

конференція «Scientific bases of solving of the 

modern tasks» (1 квітня 2020): Яна Матюшинець, 

викладач кафедри 

Міждисциплінарна міжнародна науково-

практична конференція «IMPACT OF 

MODERNITY ON SCIENCE AND PRACTICE» 

(13 квітня 2020): Олена Венгловська, к.пед.н. 

Дистанційна міждисциплінарна міжнародна 

науково-практична конференція «PROBLEMS 

OF IMPLEMENTATION OF SCIENCE INTO 

PRACTICE» (20 квітня 2020): Олена 

Венгловська, к.пед.н. 

VI Міжнародна науково-практична конференція 

«Інноваційний розвиток вищої освіти: 

глобальний, європейський та національний 

виміри змін» (23 квітня 2020): Ганна Іванюк, 

д.пед.н., проф., Леся Куземко, к.пед.н., Олена 

Венгловська, к.пед.н., Валентина Дем’яненко, 

викладач, Ірина Новик, к.пед.н 

І Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Шляхи розвитку науки в сучасних 

кризових умовах» (29 травня 2020): Інна 

Мельник, к.психол.н. 
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Міжнародна науково-практична конференція 

«СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ҐЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» (10 вересня 

2020): Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., Олена 

Венгловська, к.пед.н., Ірина Новик, к.пед.н 

VIII Міжнародна науково-практична 

конференція “Modern problems in science”(11 

вересня 2020): Інна Мельник, к.психол.н, 

VIІI Міжнародна науково-практична 

конференція “Modern problems in science” (09-12 

листопада 2020 р.), Прага, Чехія: Інна Мельник, 

к.психол.н 

The Ist International scientific and practical 

conference «TOPICAL ASPECTS OF MODERN 

SCIENCE AND PRACTICE» (21 вересня 2020): 

Ірина Новик, к.пед.н. 

Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Тенденції та перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах глобалізації» (30 вересня 

2020): Леся Куземко, к.пед.н. 

ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція 

«Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: 

андрагогічні засади сучасної вищої освіти» (18 

листопада 2020): Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., 

Олена Венгловська, к.пед.н., Леся Куземко, 

к.пед.н., Наталія Голота, к.пед.н., доц., Алла 

Січкар, к.пед.н., Інна Мельник, к.психол.н, Леся 

Куземко, к.пед.н. 

International Scientific Conference Relevant Trends 

of Scientific Research in the Countries of Central 

and Eastern Europe: Conference Proceedings (20th 

November, 2020): Євген Антипін, к.пед.н., Олена 

Венгловська, к.пед.н. 
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ІV науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Методи і технології 

загальної і соціальної психології та психотерапії 

в умовах сучасного суспільства» (НПУ ім. 

М.П. Драгоманова, 21 травня 2020): Олена 

Музика, к.психол.н., доц. 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Регулююча дія ціннісних орієнтацій в житті 

дитини» до 75-річчя Інституту психології імені 

Г.С. Костюка (Київ, 12 листопада 2020 року): 

Олена Музика, к.психол.н., доц. 
XV Міжнародна науково-практична Інтернет-

конференція «ПСИХОЛІНГВІСТИКА В СУЧАСНОМУ 

СВІТІ - 2020» (Переяслав-Хмельницький, 22-23 

жовтень, 2020): Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., Інна 
Мельник, к.психол.н. 

Вебінари, круглі 

столи 

Вебінар Annual Conference Webinar #3: Making a 

difference through partnerships (24 квітня 2020): 

Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., Олена 

Венгловська, к.пед.н., Ірина Новик, к.пед.н. 

Вебінар “Що нам готує новий інтерфейс Web of 

Science Core Collection”. Організатор – Clarivate 

Analytics на замовлення МОН України (2 червня 

2020 р.): Олена Музика, к.психол.н., доц. 

 

Вебінар “Критерії та процедура відбору видань 

до Web of Science Core Collection”. Організатор  

– Clarivate Analytics на замовлення МОН 

України (3 червня 2020 р.): Олена Музика, 

к.психол.н., доц. 

Науковий круглий онлайн-стіл «Наукова 

спадщина української психології: єдність 

минулого та теперішнього» (Інститут психології 

імені Г.С. Костюка НАПН України, 11 червня 

2020 р.): Олена Музика, к.психол.н., доц. 
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Науковий круглий онлайн-стіл «Сучасні 

психологічні вимоги підручника для нової 

української школи», присвяченого 75-річчю 

створення Інституту психології імені 

Г.С.Костюка НАПН України (Інститут 

психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 

24 листопада 2020 р.): Олена Музика, 

к.психол.н., доц. 

Вебінар «Навчання і розвиток дітей з ООП в 

умовах інклюзивного навчання» (12.04.2020). 

Карнаухова А.В., к.п.н., ст.викладач 

34. Наукова школа зростання 

Назва наукової школи: «Наукова школа з 

проблем загальної педагогіки та історії 

педагогіки» 

Керівник наукової школи:  

Іванюк Ганна Іванівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки та психології 

Педагогічного інституту Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Протягом року За період функціонування наукової школи з 2005 

року під керівництвом Ганни Іванівни захищено 

чотири дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук (2011, 2013, 2016, 

2017), троє аспірантів продовжують виконувати 

наукові дослідження  

 

35. Кафедра педагогіки та психології була 

співорганізатором проведення науково-

практичної студентської інтернет-

конференції «Розвиток особистості 

молодшого школяра: сучасні реалії та 

перспективи»  (Ганна Іванюк, д.пед.н., 

проф., завідувач кафедри – член 

організаційного комітету) 

2-3 листопада 2020  У наукових дискусіях взяли участь студентки VI 

курсу спеціальності «Початкова освіта»: Борова 

К.В., Васьківська Г.В., Шеремет Я.В. (науковий 

керівник Наталія Голота, к.пед.н., доцент, 

доцент кафедри педагогіки та психології), 

студентка VI курсу спеціальності «Дошкільна 

освіта» Довгошиєнко Н.В. (науковий керівник 

Олена Венгловська, к.пед.н., доцент кафедри 

педагогіки та психології). Статті учасників 

конференції презентовані у науковому збірнику 

«Розвиток особистості молодшого школяра: 

сучасні реалії та перспективи» 

 

 

https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/naukovcyam/naukovi_shkoli/Ivaniuk.pdf
https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/naukovcyam/naukovi_shkoli/Ivaniuk.pdf
https://kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/naukovcyam/naukovi_shkoli/Ivaniuk.pdf
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36. Викладачами кафедри підготовлено тестові 

завдання для Всеукраїнської студентської 

олімпіади 

Січень – березень, 

2020 

Наталія Голота, к.пед.н., доцент, доцент 

кафедри 

Алла Січкар, к.пед.н., доцент кафедри 

 

37. Підготовка студентів до участі у 

Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт 

10 квітня 2020 Поруцька Марина., Чуба Дарина, диплом І 

ступеня за результатами ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності «Освітні, 

педагогічні науки», що проходив у 

Дрогобицькому державному педагогічному 

університеті імені Івана Франка. Науковий 

керівник: Леся Куземко, к.пед.н., доцент 

кафедри 

 

23 квітня 2020 Виливченко Ілона, диплом ІІ ступеня за 

результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт із галузі «Гендерні 

дослідження», який проводився в Херсонському 

державному університеті. Науковий керівник: 

Олена Музика, к.психол.н., доц. 

38. Підготовка студентів до участі у конкурсах  25 червня 2020 Ірина Шевченко, студентка VI курсу 

спеціальності «Початкова освіта» І місце в 

Міжнародному студентському конкурсі 

«Вектори психології» (Гомельський державний 

університет імені Франциска Скорини, Білорусь) 

в номінації «найкраща наукова доповідь». 

Науковий керівник: Олена Музика, к.психол.н., 

доцент кафедри 

 

39. Наукова  фієста (fiesta) майбутніх педагогів  Жовтень, 2020 Професорсько-викладацький склад кафедри 

педагогіки та психології 

 

Перенесено  у 

зв’язку з 

уведенням 

карантинних 

заходів, що 

пов’язані з 

пандемією COVID-

2020 
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 VII. ІННОВАЦІЙНІСТЬ  

40. Апробовано технологію Self-book зі 

студентами 1-2 курсів спеціальностей 

«Дошкільна освіта», «Початкова освіта» 

Педагогічного інституту у перебігу 

вивчення інтегрованих навчальних 

дисциплін «Педагогіка», «Людинознавство»  

Протягом року 

 

Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., завідувач кафедри; 

Олена Венгловська, доцент кафедри; 

Леся Куземко, доцент кафедри; 

Ірина Новик, старший викладач кафедри  

Євген Антипін, к.пед.н., старший викладач 

 

41. Розроблено навчально-методичне 

забезпечення курсів дисциплін в системі 

Moodle для заочної та денної форм навчання 

Протягом року 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри 

педагогіки та психології 

 

42. Удосконалено навчально-методичні 

комплекси із педагогіки та психології для 

студентів Педагогічного інституту та 

Інституту мистецтв  

Протягом року Професорсько-викладацький склад кафедри 

педагогіки та психології 

 

43. Організація і проведення серії майстер-

класів, тренінгів для педагогів закладів 

дошкільної і загальної середньої освіти 

м. Києва та України  

Протягом року Професорсько-викладацький склад кафедри 

педагогіки та психології 

Перенесено на 

наступний рік  у 

зв’язку з 

уведенням 

карантинних 

заходів, що 

пов’язані з 

пандемією COVID-

2020 

 

VIII. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ  

44. Підготовка грантових заявок  Колективні грантові 

заявки 

The effectiveness of teacher training in Ukraine in 

the context of EU values and educational practices 

(EFFECT) – Програма імені Жана Моне (Ганна 

Іванюк, д.пед.н., проф., завідувач, 

Олена Музика, к.психол.н., доц., доцент, Євген 

Антипін, к.пед.н., ст.викладач кафедри) 

 

Розвиток громадсько-активної школи освітніх 

реформ (грантодавач: Konrad-Adenauer-Stiftung): 

Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., завідувач, Олена 

Венгловська, к.пед.н., Леся Куземко, к.пед., Ірина 
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Новик, к.пед.н.) 

Індивідуальні грантові 

заявки 

Mutual support and development of self-

efficacy (грантодавач: Culture of Solidarity Fund) 

– Олена Музика, к.пихол.н, доц.; 

Sources of student self-efficacy (грантодавач: 

Culture of Solidarity Fund)  – Олена Музика, 

к.пихол.н, доц.; 

Психологія діалогу (грантодавач: Konrad-

Adenauer-Stiftung)  – Олена Музика, к.пихол.н, 

доц.;  

Наукове стажування (грантодавач: 

Professional Fellows Program 2020) – Євген 

Антипін, к.пед.н. 

Наукове стажування (грантодавач: Fulbright 

Visiting Scholar Program) – Інна Мельник, 

к.психол.н. 

«Internship Programme of German Business» 

for Ukraine (грантодавач: Федеральне 

міністерство економічного співробітництва та 

розвитку (BMZ)) – Яна Матюшинець, викладач 

45. Стажування науково-педагогічних 

працівників кафедри в університетах ЄС 

Протягом року Професорсько-викладацький склад кафедри Перенесено у 

зв’язку з 

уведенням 

карантинних 

заходів, що 

пов’язані з 

пандемією COVID-

2020 

46. Просвітницько-педагогічна діяльність 

(Педагогічний музей України, Національний 

музей медицини України, Державна 

науково-педагогічна бібліотека України ім. 

В.О. Сухомлинського) 

21 жовтня 2020 (ДНПБ 

України імені В.О. 

Сухомлинського) 

 

 

Участь професорсько-викладацького складу  у  

Всеукраїнському науково-методологічному 

семінарі з історії освіти «Дослідницькі підходи 

до історико-педагогічних розвідок: від традицій 

до новацій» в онлайн-форматі на платформі 

Zoom: Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., Олена 

Венгловська, к.пед.н., Євген Антипін, к.пед.н., 
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Алла Січкар, к.пед.н., Яна Матюшинець, 

викладач 

VIII. ВІДКРИТІСТЬ  

47. Систематичне наповнення електронного 

контенту кафедри в соціальних мережах 

Протягом року Євген Антипін, к.пед.н., ст. викладач кафедри 

Яна Матюшинець, викладач кафедри 

 

48. Участь у конкурсі «Грінченківська весна 

2020»  

10–15 травня 2020 ІІІ місце в номінації «Краща ФБ-сторінка 

структурного підрозділу у дистанційний період» 

 

49. Систематичне оновлення інформації в 

Інституційному  репозиторії Університету 

Протягом  року Професорсько-викладацький склад кафедри  

50. Моніторинг наукових та технологічних 

інтересів професорсько-викладацького 

складу кафедри щодо викладання 

навчальних дисциплін на різних освітніх 

програмах 

Травень – червень, 

2020 

Ганна Іванюк, д.пед.н., проф., завідувач, 

професорсько-викладацький склад кафедри 

 

51. Оновлення профілів науково-педагогічних 

працівників кафедри у електронних базах 

Протягом  року Професорсько-викладацький склад кафедри  

 

 


