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1. КОРОТКА ДОВІДКА  

про кафедру педагогіки та методики початкової освіти 

 

1.1. Штат науково-педагогічного персоналу кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти на 2021/2022 навчальний рік затверджено у 

кількості 21 ставка, із них: 

Всього ставок 

Розподіл за державним фінансуванням 

загальний фонд спеціальний фонд 

Всього 
у тому числі 

Всього 
у тому числі 

проф. доц. асист. проф. доц. асист. 

21 15 2,5 9,2 

 

3,3 

 

6 - 

 

1,25 

 

4,75 

 

 

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості 3 ставки: 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім'я 

по-батькові 
Посада 

Наукова 

ступінь 

Кількість ставок 

Штат 

Сумісник всього 

у тому числі за рахунок 

бюджет спецфонд 

1.  Спорняк А. В. Старший 

лаборант 

 1 1 - Штат 

2.  Арич Н.Д. Лаборант  1 0,25 0,75 Штат 

3.  Толошняк Н.М. Старший 

лаборант 

 1 - 1 Штат 

 

№ Прізвище, ім’я 

та 

по-батькові 

Функціональні обов’язки співробітників кафедри 

Позначка 

про 

виконання 

1. Спорняк А. 

 

1. Відповідальна за ведення документації кафедри та її 

оформлення (план роботи кафедри, протоколи 

засідання кафедри); 

2. Надання допомоги в технічному оформленні 

навчального навантаження викладачів; 

3. Несе відповідальність за підготовку та оформлення 

звітів, в тому числі статистичних, кафедри та 

інформацію про результати навчання студентів; 

4. Готує звіти в навчальний відділ університету про 

виконання навантаження викладачами за кожний 

семестр; 

5. Готує звіт в науковий відділ університету про 

наукову роботу кафедри за рік;  

6. Відповідальна за збереження на кафедрі курсових, 

кваліфікаційних робіт (дипломних та 

магістерських); 

 

2.  Арич Н. 1. Відповідальна за наявність та стан оновлення 

навчально-методичного забезпечення дисциплін; 

2. Контроль та виконання розпоряджень деканату; 

3. Відповідальна за своєчасне оформлення та подачу в 

 



бухгалтерію рапортів і табелів для нарахування 

авансу й заробітної плати викладачам кафедри; 

4. Відповідальна за оформлення профспілкових 

відпусток викладачів та співробітників кафедри; 

5. Бере участь в організації та проведенні заходів на 

кафедрі, факультеті.  

6. Надає допомогу в складанні розкладу, графіків, 

оформленні журналів взаємовідвідувань, 

консультацій та іншої документації, несе 

відповідальність за їх оформлення. 

7. Несе відповідальність за діловодство та архів 

кафедри (ведення справ тощо); 

8. Несе відповідальність за своєчасне доведення до 

відома завідувача кафедри та всіх викладачів 

кафедри інформації та оголошень. 

 

На момент складання плану роботи кафедри: 

очних аспірантів – 4. 

 

1.3. Обсяг навчальної роботи, виконуваної кафедрою, становить 12 841, 5 

годин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Засідання кафедри 

№ 

п/п 

Порядок денний Дата 

засідання 

Відповідальні за 

виконання 

1. 1. Готовність спеціальності до акредитації 

ОПП «Початкова освіта» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень, 

2021 

Романюк С.З.,  

проєктна група 

2. 1. Готовність кафедри до нового 

навчального року. Затвердження 

навчального навантаження.   

2. Затвердження навчальної документації 

кафедри на новий начальний рік: 

 навчально-методичної документації 

(робочих програм, силабусів 

навчальних дисциплін; 

екзаменаційних білетів; розкладу 

консультацій, графіку відкритих 

занять); 

3. Затвердження індивідуальних планів 

роботи викладача. 

Романюк С.З.,  

Піц І.І., викладачі 

3. 4. Звіт аспірантів кафедри другого року 

навчання 

Дідух В., Бражанюк 

А., Нікіфорак Ж. 

4. Затвердження плану роботи кафедри на 

2021-2022 н.р. (планів наукового та 

методичного семінарів). 

Романюк С.З.,  

Мафтин Л.В., 

Бигар Г.П. 

ІІ 

1. Аналіз результатів вступної кампанії 2021 р. 

та динаміка контингенту студентів 

спеціальностей 013 «Початкова освіта»  

 

 

 

 

 

 

Вересень 

2021 р. 

 

2. Про стан навчально-методичного 

забезпечення дисциплін кафедри в умовах 

очно-дистанційного навчання 

Романюк С.З., 

Бигар Г.П. 

3. Підсумки педагогічної практики «Перші дні 

дитини в школі» 

Гордійчук О.Є. 

4. Розподіл громадських доручень та 

обов’язків викладачів кафедри 

Романюк С.З., 

 

5. Про стан готовності до акредитації ОПП 

спеціальності 013 Початкова освіта 

першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти 

Прокоп І.С.  

6. Затвердження тем курсових та 

кваліфікаційних  (магістерських)  робіт 

Біленкова Л.М., 

Нікула Н.В. 

7. Звіт викладачів кафедри про виконану 

роботу у зв’язку із завершенням терміну дії 

строкового договору  

  

Мафтин Л.В. 

ІІІ 

1. Затвердження Програми підсумкової 

атестації здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальностей. Затвердження складу ЕК. 

 

 

Жовтень 

2021 р. 

 

 

 

Романюк С.З., 

 

2. Про стан адаптації студентів 1-го курсу до 

навчання в університеті 
 

Костащук О.І. 



3. Підсумки професійної (організаційно-

методичної) практики та шляхи її 

вдосконалення 

 

 

Шевчук К.Д. 

4. Стан виконання студентами 6-го курсу 

магістерських робіт. Результати перевірки 

на плагіат. Допуск до захисту.  

Керівники  

магістерських робіт 

5. Звіти викладачів кафедри про результати 

виконання кафедральної НДР (1 етап) 

 Романюк С.З., 

викладачі кафедри 

ІV 

1. Про результати наукової діяльності 

викладачів кафедри у 2021 р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 

2021 р. 

Мафтин Л.В. 

2. Про результати акредитації  ОПП 

Початкова освіта другого (магістерського) 

рівня вищої освіти і завдання колективу 

кафедри щодо підвищення якості 

підготовки фахівців  

Романюк С.З. 

3. Стан впровадження в освітній процес 

активних форм і методів та новітніх засобів 

навчання здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

 

Викладачі кафедри 

4. Про стан поточної успішності навчання 

студентів та готовність до  заліково-

екзаменаційної сесії І семестру 

Викладачі кафедри 

5. Затвердження екзаменаційної документації 

(білетів) до зимової сесії   

Бигар Г.П. 

6. Аналіз виконання плану видання наукової 

та навчально-методичної літератури і 

формування плану на 2022 рік. 

Мафтин Л.В., 

викладачі кафедри 

V 

1. Про підсумки державної атестації студентів 

освітнього рівня «Магістр» 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень  

2021 р. 

Голова ЕК 

2. Звіти групових керівників про результати 

педагогічної практики та шляхи її 

вдосконалення. 

Гордійчук О.Є., 

викладачі кафедри 

3. Звіти викладачів кафедри про підвищення 

кваліфікації, відповідно до «Порядку 

підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників» 

Шевчук К.Д., 

викладачі кафедри 

4. Про стан підготовки студентів до 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності 013 «Початкова освіта» та  

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт. 

Мафтин Л.В., 

Бигар Г.П.  

5. Обговорення відкритих занять викладачів 

кафедри. 

 Романюк С.З., 

викладачі кафедри 

VІ 

1. Звіти викладачів про виконання 

індивідуальних планів роботи за І семестр 

2021-2022 н.р. 

 

 

 

 

 

Січень 

2022 р. 

 

Викладачі кафедри 

2. Про підсумки зимової заліково-

екзаменаційної сесії та стан ліквідації 

аадемзаборгованості. 

Романюк С.З., 

викладачі кафедри 

3. Затвердження звіту кафедри про виконання 

навчального навантаження за І семестр 

Піц І.І. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10


2021 - 2022 н.р.  

 4. Стан виховної роботи зі студентами та 

діяльності студентського наукового гуртка  

«Пошук» і клубу «Педагог» 

Предик А.А., 

Мафтин Л.В., 

Богданюк А.М. 

5. Звіт про виконання І етапу науково-

дослідної теми «Теоретико-методологічні 

засади розвитку педагогічної освіти та 

професійної підготовки фахівців у 

контексті євроінтеграційних процесів» та 

затвердження плану ІІ етапу її виконання 

 Романюк С.З. 

 

6. Стан партнерської взаємодії кафедри з 

вітчизняними і зарубіжними ЗВО та  

завдання щодо  її активізації 

Романюк С.З. 

 

 

VІІ 

1. Про стан готовності кафедри до 

забезпечення освітнього процесу в ІІ 

семестрі 2021 - 2022 н.р. 

 

 

 

 

Лютий  

2022 р. 

Романюк С.З., 

Бигар Г.П. 

2. Організація роботи з посилення практико-

орієнтованого навчання та залучення до 

освітнього процесу творчих педагогів, 

стейкхолдерів 

 

Бигар Г.П. 

3. Про стан НДРС та підготовку здобувачів 

вищої освіти до участі в студентській 

науково-практичній конференції 

університету 

 

Мафтин Л.В. 

 

4. Про організацію профорієнтаційної роботи 

серед випускників ЗВО і ЗСО щодо вступу 

на спеціальність «Початкова освіта» 

 Цуркан Т.Г. 

6. Хід підготовки студентів до участі в 

олімпіаді зі спеціальності «Початкова 

освіта». 

 Мафтин Л.В. 

 

5. Про хід педагогічної практики студентів 5 

та 3-го курсу скороченого терміну 

навчання. 

 Шевчук К.Д., 

Гордійчук О.Є. 

VІІІ 

1. Стан виконання індивідуальних планів 

видання друкованої навчально-методичної 

літератури та публікаційної активності  

викладачів у науко метричних виданнях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 

2022 р. 

Викладачі кафедри 

2. Про впровадження заходів щодо 

дотримання академічної доброчесності 

 у процес підготовки вчителя початкової 

школи. 

Романюк С.З., 

викладачі кафедри 

3. Про модернізацію діючих і розроблення 

нових електронних комплексів у системі 

дистанційного навчання 

 

Романюк С.З.,  

викладачі кафедри 

4. Затвердження екзаменаційної документації 

для семестрового контролю та підсумкової 

атестації здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Затвердження складу ЕК. 

 

Романюк С.З.,  

Бигар Г.П. 

 

5. Про налагодження комунікації зі 

стейкхолдерами, студентами, випускниками 

Прокоп І.С., 

Богданюк А.М. 



щодо вдосконалення ОПП Початкова освіта 

першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти  

ІХ 

1. Про результати рубіжного контролю знань 

студентів та заходи з підвищення якості 

освітнього процесу 

 

 

 

 

Квітень 

2022 р. 

Величко О.І., 

Костащук О.І. 

2. Звіти викладачів про участь у 

всеукраїнських та міжнародних науково-

практичних конференціях. 

Викладачі кафедри 

3. Стан написання курсових та дипломних 

робіт 

Біленкова Л.М., 

Нікула Н.В., 

Шевчук К.Д. 

4. Про хід педагогічної практики «Пробні 

уроки і заняття» студентів 3 курсу 

Шевчук К..Д 

 

5. Про стан підготовки робочих навчальних 

планів спеціальності «Початкова освіта» ОР 

Бакалавр та ОР Магістр  на 2022 – 2023 н.р. 

Піц І.І. 

Х 

1. Про внесення змін і доповнень у зміст ОПП 

Початкова освіта ОР Бакалавр та ОР 

Магістр 

 

 

 

Травень 

2022 р. 

Романюк С.З., 

гаранти програм 

2. Про науково-методичний рівень 

проведення занять викладачами кафедри (за 

результатами взаємовідвідувань) 

Романюк С.З., 

Прокоп І.С. 

 

3. Стан успішності студентів та готовності 

кафедри до літньої заліково-екзаменаційної 

сесії 2021-2022 н.р. 

Куратори 

академгруп 

4. Звіти викладачів про проведення 

профорієнтаційної роботи. 

Цуркан Т.Г., 

викладачі кафедри 

ХІ 

1. Звіт про  атестацію здобувачів вищої освіти 

ОР «Бакалавр» 

 

 

 

 

 

 

Червень 

2022 р. 

Голова ЕК 

 

2. Звіти викладачів кафедри про виконання 

індивідуальних планів роботи за 2021-2022 

н. р. / звіти викладачів про завершення 

терміну перебування на посаді 

 

Викладачі кафедри 

3. Про результати успішності навчання 

студентів за підсумками літньої заліково-

екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. 

Викладачі кафедри 

4. Затвердження звіту  про діяльність кафедри 

у 2021-2022 н. р. 

Романюк С.З. 

 

5. Звіти співробітників кафедри про 

виконання планів роботи / посадових 

обов’язків. 

Спорняк А.,  

Арич Н. 

6. Обговорення попереднього розподілу 

навчального навантаження викладачів  

кафедри на 2022-2023 н.р. 

Піц І.І. 

 

 

 

 

  



2. Навчально-методична робота 

 

№ 

З/п 
Вид робіт 

Термін 

виконання 
Відповідальні  

1 2 3 4 

1. Визначення завдань колективу кафедри в різних 

галузях діяльності на 2021-2022 н.р. . 

Серпень 

2021 р. 

Романюк С.З. 

2. Підготовка до проведення акредитації освітньо-

професійної програми  Початкова освіта першого 

(бакалаврського)  рівня вищої освіти. 

 

2021-2022 

н.р. 

Романюк С.З., 

Прокоп І.С., 

викладачі 

3. 

 

Розроблення, оновлення та затвердження навчально-

методичного забезпечення навчальних дисциплін 

(навчально-методичних комплексів, робочих 

програм навчальних дисциплін, банку тестових 

завдань, силабусів) для реалізації Концепції 

педагогічної освіти, Концепції Нової української 

школи, Державного стандарту початкової освіти, 

Нової освітньої стратегії щодо забезпечення якості 

підготовки фахівців спеціальності «Початкова 

освіта» 

до 1 

вересня 

2021 р. 

Бигар Г.П., 

викладачі  

4. Створення електронних презентацій освітніх 

компонент ОПП Початкова освіта в умовах очно-

дистанційного навчання 

Протягом 

року 

викладачі  

5. Оновлення і введення навчально-методичного 

забезпечення освітніх компонент ОПП Початкова 

освіта в систему Moodle для студентів денної та 

заочної форм навчання 

1 семестр – 

до 10 

вересня; 

2 семестр – 

протягом 

першої 

декади 

навчання 

викладачі  

6. Розроблення та затвердження тем курсових робіт на 

2021-2022 н.р. 

До 1 

жовтня 

2021 р. 

Нікула Н. В., 

Біленкова Л. М. 

викладачі  

7. Розроблення та затвердження тем кваліфікаційних 

(магістерських) робіт на 2021-2022 н.р. 

До 1 

жовтня 

2021 р. 

ШевчукК. Д, 

викладачі  

8. Збагачення змісту навчальних дисциплін у системі 

дистанційного та змішаного навчання  

Упродовж 

року 

викладачі  

9. Проведення семінарів, вебінарів, круглих столів, 

тренінгів для вдосконалення методичної підготовки 

викладачів щодо реалізації Концепції педагогічної 

освіти, Концепції Нової української школи, в умовах 

очно-дистанційного навчання, Державного 

стандарту початкової загальної освіти 

Упродовж 

року 

Романюк С.З., 

викладачі  

10. Внесення змін в освітньо-професійну  програму 

спеціальності 013 «Початкова освіта» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти з винесенням на 

громадське обговорення. 

Лютий  

2022 

Гарант ОП 



11. Аналіз стану підготовки кафедри до всіх видів 

практики. Затвердження програм практик 

Жовтень 

2021 р. 

Гордійчук О. Є., 

відповідальні за 

види практики 

12. Оновлення екзаменаційних білетів та тестових 

завдань для семестрового контролю  

і підсумкової атестації, апробація нових форм 

проведення іспитів 

До 1 

листопада 

2021 р. 

Бигар М.Г., 

викладачі  

13. Упровадження активних форм і методів роботи, 

новітніх технологій навчання у процес підготовки 

вчителя початкових класів закладу загальної 

середньої освіти.  

Упродовж 

року 

викладачі  

14. Модернізація завдань для проведення ректорського 

контролю успішності навчання студентів денної 

форми навчання 

Вересень 

2021 р., 

лютий  

2022 р. 

Прокоп І. С.,  

викладачі  

15. Підготовка та проведення випускної атестації 

студентів ОР «Бакалавр» та ОР «Магістр».  

 

Грудень 

2021 р., 

червень 

2022 р. 

Романюк С.З., 

секретарі ЕК 

16. Підвищення професійного рівня науково-

педагогічних працівників кафедри (відповідно до 

графіку підвищення кваліфікації) 

Упродовж 

року 

викладачі  

17. Розроблення та видання (перевидання) 

навчальних, навчально-методичних посібників і 

методичних рекомендацій до освітніх компонент 

ОПП Початкова освіта 

Упродовж 

року 

викладачі  

18. Посилення практико-орієнтованого навчання, 

залучення до освітнього процесу творчих 

педагогів, тренерів НУШ, гостьових лекторів  

Упродовж 

року 

Романюк С.З. 

 

19.  Оптимізація навчальної роботи викладачів 

кафедри (аналіз відкритих занять та 

взаємовідвідування) 

Протягом 

року 

Романюк С.З., 

викладачі  

20. Оновлення діючих та розроблення нових 

електронних комплексів для системи 

дистанційного навчання 

Вересень - 

жовтень 

2021 р. 

Романюк С.З., 

методичні 

комісії кафедри 

21. Розроблення програми курсів підвищення 

кваліфікації, тренінгів, майстер-класів для 

вчителів початкової школи 

Жовтень 

2021 р. 

Романюк С.З., 

методичні 

комісії кафедри 

22. Удосконалення самостійної роботи студентів у 

контексті розробки та реалізації програм 

навчальних дисциплін в умовах  

змішаного навчання 

Протягом 

року 

Викладачі  

23. Презентації дисциплін з циклу вільного вибору 

студентів (на наступний навчальний рік). 

 

червень  

2021 
Викладачі 

 

 

 

 

 

 

 



3. Організаційно-методична робота 

 

№ 

З/п 
Вид робіт 

Термін 

виконання 
Відповідальні  

1 2 3 4 

1. Оновлення складу методичних комісій та визначення 

завдань на поточний навчальний рік 

Вересень, 

2021 р. 

Романюк С.З. 

 

2. Участь у факультетських та університетських заходах для 

викладачів і студентів кафедри (вчена рада факультету, 

університету, методична рада факультету, університету). 

Упродовж 

року 

викладачі  

3. 
Розподіл та затвердження навчального навантаження на 

2021-2022 н.р. викладачів кафедри в електронному варіанті 

До 15 

вересня 

2021 р. 

Романюк С.З., 

Піц І.І. 

 

4. Проведення батьківських зборів студентів-першокурсників  

(за результатами 1 модуля) 

листопад 

2021 р. 

Романюк С.З., 

куратори груп 

5. Організація і проведення методичних, міжкафедральних 

семінарів, круглих столів, тренінгів з реалізації положень 

Концепції «Нова українська школа» 

Упродовж 

року 

тренери НУШ, 

викладачі  

6. Надання організаційно-методичної допомоги вчителям 

початкових класів закладів загальної середньої освіти у 

реалізації Концепції Нової української школи в 

полікультурному регіоні 

Упродовж 

року 

Романюк С.З., 

викладачі  

7. Продовження співпраці з провідними закладами вищої 

освіти України, інститутами НАПНУ та ЗВО зарубіжжя, 

відповідно до укладених угод. 

Упродовж 

року 

Романюк С.З. 

 

9. Розроблення та впровадження внутрішньої системи оцінки 

якості професійної діяльності викладача, її результатів 

Упродовж 

року 

Іванчук М. Г., 

Бигар Г.П. 

10. Організація І туру всеукраїнської олімпіади зі 

спеціальності «Початкова освіта» 

Грудень 

2021 р. 

Шевчук К. Д., 

Предик А. А. 

11. Підготовка студентів до ІІ туру всеукраїнської олімпіади зі 

спеціальності «Початкова освіта» 

Лютий-

березень 

2022 р. 

Шевчук К. Д., 

Предик А. А. 

12. Організація роботи студентського клубу «Педагог». 

Затвердження плану та звіт про його виконання. 

Вересень 

2021 р. 

Упродовж 

року 

Травень, 

2022 р. 

Богданюк А. М. 

13. Розширення співпраці із ЗЗСО як базами професійної 

практики з метою підвищення якості підготовки майбутніх 

фахівців та покращення методичного забезпечення 

освітнього процесу 

Вересень 

2021 р. 

Упродовж 

року 

Романюк С.З. 
Гордійчук О. Є. 

Шевчук К.Д. 

Біленкова Л.М. 

Богданюк А.М. 

14. Взаємовідвідування занять викладачами кафедри, надання 

методичних консультацій молодим викладачам 

Упродовж 

року 

Романюк С.З., 

викладачі 

15. Проведення відкритих /показових навчальних занять. 

Затвердження графіку 

Вересень 

2021 р. 

Романюк С.З. 

16. Забезпечення занять з фахових методик новими 

програмами, шкільними підручниками, наочністю, 

дидактичним матеріалом  

Упродовж 

року 

Романюк С.З., 

викладачі 



17. Організація ефективного використання в освітньому 

процесі навчальної лабораторії «Професійне та особистісне 

зростання педагога імені І.А.Зязюна» та навчально-

наукової лабораторії «Теорія і практика розвитку Нової 

української школи» (за окремим планом та згідно розкладу 

занять) 

Упродовж 

року 

Романюк С.З., 

Іванчук М.Г. 

18. Зустрічі зі стейкхолдерами щодо популяризації професії та 

підвищення якості підготовки майбутніх фахівців 

Упродовж 

року 

Романюк С.З., 

Прокоп І.С. 

19. Систематично проводити групові консультативні заняття 

та індивідуальні консультації. 
Упродовж 

року 

Бигар Г.П., 

викладачі  

 

4. Наукова робота та міжнародні зв’язки 

 

№ 

З/п 
Вид робіт 

Термін 

виконання 
Відповідальні  

1 2 3 4 

2. Проведення досліджень у рамках виконання науково-

дослідної теми кафедри «Теоретико-методологічні засади 

розвитку педагогічної освіти та професійної підготовки 

фахівців у контексті євроінтеграційних процесів». 

 

Упродовж 

року 

Науковий 

керівник 

проф. 

Романюк С.З., 

викладачі  

3. Виконання індивідуальних тем наукових досліджень 

 

Робота над колективною монографією «Підготовка вчителя 

початкової школи до роботи в умовах інтегрованого 

тематично-проектного навчання»  

Підготовка і видання навчально-методичних посібників: 

- Основи здоров’я з методикою викладання в 

початковій  школі 

– Методика навчання інформатики 

Упродовж 

року 

  

 

 

2022 р. 

 

2022 р. 

 

 

Викладачі  

 

 

Бигар Г.П. 

 

Предик А.А. 

4. Впровадження результатів науково-дослідної роботи в 

освітній процес 

Упродовж  

року  
Викладачі  

5. Участь у наукових, науково-практичних конференціях, 

круглих столах,семінарах  

Упродовж  

року  

Викладачі  

6. Розгляд дисертацій, представлених до захисту, контроль за 

якістю їх підготовки 

Упродовж  

року  

Викладачі  

7. Підготовка і публікація статей у фахових виданнях Упродовж 

року 

Викладачі  

8. Участь здобувачів вищої освіти у конкурсі студентських 

проєктів «Новий інтелект України» 

Упродовж 

року 

Викладачі 

9. Організація роботи студентського наукового гуртка 

«Пошук»  

Упродовж 

року 

Мафтин Л.В. 

10. Підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт з  педагогіки та методик початкової освіти 

Упродовж 

року 

Викладачі,  

Мафтин Л. В., 

Шевчук К.Д.  

11. Підготовка тез доповідей та виступів студентів  на 

щорічній університетській студентській науково-

практичній конференції 

лютий-

квітень 2022 

р. 

Мафтин Л. В., 

викладачі  

12. Керівництво науково-дослідною роботою студентів Упродовж 

року  

Викладачі  



13. Попередній захист магістерських робіт Жовтень 

2021 р. 

Шевчук К. Д. 

17. Робота над започаткуванням програми мобільності 

студентів та укладання угоди про співробітництво за 

програмою «Подвійний диплом» (Польша) 

Лютий 

2022 р. 

Романюк С.З., 

Піц І. І. 

 

18. Розширення співпраці із Гданською Вищою Школою 

Гуманітарною у Гданську (Польща) 

Упродовж 

року 

Романюк С.З. 

19.  Участь професорсько-викладацького складу кафедри та 

студентів спеціальності «Початкова освіта» у міжнародних 

конференціях, семінарах, круглих столах 

Упродовж  

року 

 

Викладачі 

20. Проходження викладачами міжнародного наукового 

стажування (один раз на п’ять років) та щорічних курсів 

підвищення кваліфікації відповідно до Порядку 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників для неперервного професійного 

самовдосконалення 

Упродовж 

року 

 

Викладачі 

 

 

План 

проведення методичного семінару 

 кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

на 2021–2022 н. р. 

 

№ 

п/п 

Тематика семінару Дата проведення Відповідальні 

І семестр 

1 Організація і планування освітнього 

процесу в умовах змішаного навчання 

жовтень Романюк С.З., 

Прокоп І.С. 

2 Інноваційні засади організації та контролю 

самостійної роботи  студентів. 

листопад  Бигар Г.П. 

3 Сучасні підходи до забезпечення якості 

освітньої діяльності закладу освіти: 

оцінювання учнів 

грудень  доц. Палійчук О.М. 

ІІ семестр 

1 Забезпечення готовності здобувачів вищої 

освіти до здійснення формувального 

оцінювання  навчальних досягнень учнів  

початкових   класів ЗЗСО.   

лютий доц.Предик А.А. 

2 Активізація пізнавальної діяльності 

студентів у процесі вивчення фахових 

методик початкової школи   

березень Викладачі, які 

забезпечують 

викладання 

фахових методик 

освітніх галузей 

3 Практична підготовка майбутніх фахівців 

початкової освіти у контексті 

реформування Нової Української школи. 

квітень доц. Гордійчук О.Г. 

4 Особливості формування критично 

мислячої особистості 

травень доц.Шевчук К.Д.,  

доц.Піц І.І. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10


План 

проведення засідань наукового/методологічного семінару кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти 

на 2021–2022 н. р. 

 

№ 

п/п 

Тематика семінару Дата проведення Відповідальні 

І семестр 

1 Свобода творчості як запорука професійної 

компетентності педагога в умовах нового 

освітнього простору 

 

05. 10. 2021 р. 

14.30 

 

Богданюк А.М. 

2 Використання освітніх навчальних 

платформ в освітньому процесі ЗВО 

(Особливості роботи  на інтерактивних 

платформах “Online TestPad» та “Padlet”)  

 

07.12.  2021 

14.30 

 

Предик А.А. 

 

ІІ семестр 

1 Формування лідерських якостей 

майбутнього вчителя  в умовах НУШ 

 

08. 02. 2022 р. 

14.30 

 

Біленкова Л.М. 

2 Особливості використання інтерактивної 

дошки в освітньому процесі ЗВО 

 

05. 04. 2022 р. 

14.30 

 

Шульга А.В. 

3 Сучасна освіта: виклики інноваційного 

суспільства 

 

07. 06.  2022 р. 

14.30 

 

Романюк С.З.  

 

 

5. Виховна робота 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 
Відповідальні 

1.  Планування виховної роботи в групах. Вересень-жовтень  

2021р. 

Куратори 

2.  Проведення виховних годин та культурно-

просвітницької і спортивно-масової роботи в 

групах (згідно планів роботи кураторів) 

Упродовж року Куратори  

3.  Проведення батьківських зборах студентів-

першокурсників. 

Вересень  2021 р. Романюк С.З., 

Костащук О.І., 

Предик А.А. 

4.  Зустрічі із представниками обласного 

товариства Червоного Хреста, Чернівецького 

благодійного фонду «Нова сім’я», із медичними 

працівниками (лікар-гінеколог, лікар-нарколог), 

з представниками міського відділу у справах 

сім’ї та молоді та центром соціальних служб для 

молоді, з працівниками правоохоронних органів 

Упродовж року Куратори 

5.  Відвідування студентів у гуртожитку, вивчення 

їх побуту, надання методичної допомоги в 

підготовці до занять (в умовах карантину 

онлайн). 

Упродовж року Викладачі 

6.  Під час годин куратора проведення циклу 

морально-етичних бесід 

Упродовж року Куратори 



7.  Заслуховування звіту викладачів про роботу в 

академгрупах на засіданнях кафедри. 

Грудень 2021 р. 

Квітень 2022 р. 

Куратори 

8.  Участь у заходах, присвячених відзначенню Дня 

міста (фестиваль «Буковинський храм») Літній 

театр.  

 

7-11 жовтня 

2021 р. 

Куратори 

9.  Урочиста академія з нагоди 30-річчя факультету Жовтень Предик А.А., 

викладачі 

10.  Участь у засіданнях координаційної ради з 

питань молодіжної політики 

Упродовж року Предик А.А., 

студентський актив 

11.  Екскурсії рідним краєм, відвідування 

мистецьких заходів, музеїв, театрів, тематичних 

виставок  

Упродовж року Куратори, 

клуб «Педагог» 

12.  Відзначення Дня української писемності та мови 

(тематичні вечори, круглі столи) 

9 листопада 2021 

р. 

Куратори 

 

13.  Відзначення Свята Святої Покрови – дня 

козацької слави. День захисника України. 

14 жовтня  

2021 р. 

Куртори, 

клуб «Педагог» 

14.  Участь у міській благодійній акції «Милосердя» 

(збір речей б/у: взуття, одягу, іграшок для дітей-

сиріт та безпритульних дітей, що перебувають у 

притулку для неповнолітніх) та благодійні акції 

з нагоди Дня Святого Миколая та Нового року 

Жовтень-

листопад  

2021 р. 

Клуб  «Педагог», 

куратори 

15.  Зустріч з випускниками. 2 листопада 

2021р. 

Предик А.А., 

Викладачі 

 

16.  Участь у святкуванні: 

- Дня працівників освіти; 

- Дня науки; 

- Міжнародного дня студента; 

- Тижня педагогічної майстерності; 

- Заходи з нагоди визначних дат календаря. 

Упродовж року  Викладачі 

 

 

6. Профорієнтаційна робота 

 

№ 

З/п 
Вид робіт 

Термін 

виконання 
Відповідальні  

1 2 3 4 

1. Аналіз результатів вступної кампанії 2021 р. та визначення 

шляхів підвищення ефективності профорієнтаційної 

роботи на 2021-2022 н. р. 

Вересень 

2021 р. 

Романюк С.З. 

2. Розробка системи заходів та проведення профорієнтаційної 

роботи серед випускників середніх шкіл, ПТНЗ і ВЗО та 

підготовка до прийому студентів у 2021р. 

Упродовж 

року 

Цуркан Т. Г. 

 

3. Вивчення географії проживання студентів з метою 

залучення їх до проведенняпрофорієнтаційної роботи за 

місцем проживання 

Жовтень 

2021 р. 

Цуркан Т. Г. 

 



4. Залучення студентів заочної форми навчання до 

профорієнтаційної роботи   

Упродовж 

року 

Романюк С.З. 

5. Підготовка рекламної інформації для рекламування 

спеціальності 013 «Початкова освіта» 

Вересень - 

жовтень 

2021 р. 

 

Викладачі  

6. Проведення зустрічей з директорами та старшокласниками 

шкіл м. Чернівці та Чернівецької області з метою 

виявлення випускників, схильних до педагогічної 

діяльності 

Упродовж 

року 

Викладачі  

7. Підготовка рекламних статей про діяльність кафедри для 

висвітлення їх у засобах масовоїінформації. Розміщення 

інформації про спеціальність на освітніх порталах, 

сайті кафедри тощо 

Упродовж 

року 

Шульга А.В. 

8. Залучення учнівської молоді до участі у студентських 

заходах, які проводяться на факультеті та кафедрі  

 

Упродовж 

року 

Викладачі  

 

Завідувач кафедри педагогіки 

та методики початкової освіти    Світлана РОМАНЮК 

 

  



1. ЗМІНИ ДО ПЛАНУ 

 

Дата Розділ Назва змін та доповнень Строк 

виконання 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  



2. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ 

 

Дата Зміст зауважень Підпис 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 


