
 
  



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, 

над якою працює кафедра природничо-математичної, світоглядної освіти та 

інформаційних технологій 2022-2023н.р. 

 

«Формування професійної компетентності майбутніхучителів/учительок на засадах 

сталого розвитку із застосуванням інноваційних технологій» 

Науково-методичні проблемні індивідуальні завдання, над якими працюють члени 

кафедри 

№ 

з/п 

Прізвище та ініціали 

викладача/викладачки 

Проблема, над якою працює 

викладач/викладачка 

Результати роботи 

1 Ковальчук І.Л. Використання активних та 

інтерактивних методик в 

процесі викладання 

суспільних дисциплін. 

статті у фахових виданнях та 

інших  наукових виданнях; 

керівництво студентською 

науковою роботою 

 Раковець О.Ю. Формування 

здоров’язбережувальної 

компетентності майбутніх 

педагогів  

статті у фахових виданнях та 

інших  наукових виданнях; 

керівництво студентською 

науковою роботою 

2 Бортнюк Т.Ю. Формуванняпідприємницької

компетентностімайбутніхвчи

телів/вчительокпочатковихкл

асів на засадах 

сталогорозвитку 

статті у фахових виданнях та 

інших  наукових виданнях; 

керівництво студентською 

науковою роботою 

3 Ульяницька Н.Я. Корекція негативного впливу 

ІКТ на організм людини 

статті у фахових виданнях та 

інших  наукових виданнях 

4 Лехіцький Т.В. Використання нових 

інформаційних технологій в 

процесі підготовки майбутніх 

спеціалістів. 

статті у фахових виданнях та 

інших  наукових виданнях; 

керівництво студентською 

науковою роботою 

5 Корнелюк В.О. Формування готовності до 

застосування технологій 

інноваційної взаємодії у 

освітньому процесі 

початкової школи. 

статті у фахових виданнях та 

інших  наукових виданнях; 

керівництво студентською 

науковою роботою 

6 Сачук Ю. В. Застосування інформаційних 

технологій в наукоємних 

технологіях та прикладних 

задач. 

статті у фахових виданнях та 

інших  наукових виданнях; 

керівництво студентською 

науковою роботою 

7 Мартинюк О.С. Інноваційні напрямки STEM: 

технології впровадження та 

використання. 

статті у фахових виданнях та 

інших наукових виданнях; 

керівництво студентською 

науковою роботою 

8 Смолюк А.І. Реалізація верховенства права 

як принципу освітньої 

діяльності. 

статті у фахових виданнях та 

інших наукових виданнях 

9 Голя Г.М. Формування ключових та 

предметних компетентностей 

вчителів початкових класів у 

процесі вивчення суспільних 

дисциплін. 

статті у фахових виданнях та 

інших наукових виданнях; 

керівництво студентською 

науковою роботою 

10 Муляр В.П. «Інтегроване навчання в 

освітньому процесі ЗВО» 

статті у фахових виданнях та 

інших наукових виданнях; 

керівництво студентською 

науковою роботою 



Склад кафедри природничо-математичної світоглядної освіти 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ініціали 

викладача 

Пед. стаж 

(на 01.09. 

2022) 

Науково-

педаг.стаж 

(на 

01.09.2022) 

Науковий ступінь,  

вчене звання 

Освітні компоненти, 

які викладає 

1. Бортнюк Тетяна 

Юріївна 

9 6 Викладач кафедри, 

кандидат 

економічнихнаук, 

доцент, старший 

викладач 

«Основи публічного 

управління у сфері 

фізичної культури і 

спорту», 

«Методика навчання 

громадянської та 

історичної освітньої 

галузі», 

«Економічний 

менеджмент в 

освітній сфері», 

«Основи фінансової 

грамотності дітей 

дошкільного віку», 

«Практикум з 

методики навчання 

ГІО та ЯДС», 

«Формування 

фінансової 

грамотності 

молодших школярів», 

«Педагогічна етика 

вчителя НУШ». 

2. Ковальчук Ірина 

Леонідівна 

20 17 Викладач кафедри, 

кандидат філософських 

наук, доцент 

«Етика. Філософія. 

Логіка», 

«Філософія», 

«Філософія. Логіка. 

Релігієзнавство», 

«Філософія», 

«Філософія 

української 

національної ідеї»,  

«Основи молодіжного 

лідерства та 

педагогічне 

партнерство». 

3. Раковець Оксана 

Юріївна 

7 2 Викладач кафедри, 

кандидат біологічних 

наук, старший 

викладач, викладач 

вищої категорії 

«Фізіологія людини», 

«Вікова анатомія», 

«Анатомія людини з 

основами спортивної 

морфології», «Основи 

шкільної гігієни та 

валеології», «Гігієна 

та основи екології», 

«Неврологічні основи  

логопедії». 

4. Ульяницька 

Наталія 

Ярославівна 

22 5 Викладач кафедри, 

кандидат біологічних 

наук, викладач вищої 

«Анатомія з 

генетикою», «Основи 

медичних знань. 



категорії Педіатрія», 

«Педіатрія», 

«Неврологічні основи 

логопедії». 

5. Смолюк Артем 

Іванович 

8 3 Викладач кафедри, 

кандидат педагогічних 

наук, спеціаліст вищої 

категорії, старший 

викладач 

«Правове 

регулювання», 

«Основи сімейного 

права», «Основи 

конституційного 

права», 

«Верховенство 

права». 

6. Мартинюк 

Олександр 

Семенович 

26  Викладачкафедри, 

доктор педагогічних 

наук, доцент 

 

«Основи веб-

дизайну», «Методика 

навчання 

інформатичної 

освітньої галузі», 

«Інформатика та 

програмування з 

методикою». 

7. Муляр Вадим 

Петрович 

29  Викладач кафедри, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент 

«Практику з методики 

навчання 

інформатичної 

освітньої галузі», 

«Інформатика та 

програмування з 

методикою». 

8. Сачук Юрій 

Володимирович 

3 4 Викладачкафедри, 

кандидат фізико-

математичних наук, 

старший викладач 

«Методика навчання 

інформатичної 

освітньої галузі», 

«Педагогічна 

інформатика». 

9. Корнелюк 

Віктор 

Олександрович 

21 2 Викладач кафедри, 

старший викладач, 

спеціаліст вищої 

категорії 

«Методика навчання 

інформативної 

освітньої галузі», 

«Практикум з 

методика навчання 

інформатичної 

освітньої галузі». 

10. Лехіцький Тарас 

Володимирович 

22 2 Викладач кафедри, 

спеціаліст вищої 

категорії 

«Інформаційні 

технології в освіті», 

«ІКТ в дошкільній 

освіті», «Сучасні  

інформаційні 

технології навчання», 

«Комп'ютерна 

графіка», «Сучасні 

музично-інформаційні 

технології та 

редагування», 

«Прикладне 

програмне 

забезпечення». 

11. Поліщук Наталія 29 2 Викладач кафедри, «Методика навчання 



Анатоліївна спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист 

природничої освітньої 

галузі», «Методика 

навчання соціальної 

та 

здоров'язбережувальн

ої освітньої галузі», 

«Практикум з 

методика навчання 

соціальної та 

здоров'язбережувальн

ої освітньої галузі» 

12 Сиротюк Нінель 

Миколаївна 

1 1 Викладач кафедри «Художня праця та 

основи дизайну», 

«Мистецькі студії», 

«Основи композиції і 

проектної графіки», 

«Проектування 

освітнього 

середовища», 

«Декоративно 

прикладне 

мистецтво», 

«Практикум з 

методики навчання 

технологічної 

освітньої галузі», 

«Практикум з 

методики навчання 

мистецької освітньої 

галузі», «Методика 

навчання 

технологічної 

освітньої галузі», 

«Художня праця та 

основи дизайну». 

13 Голя Галина 

Миколаївна 

11 2 Викладач кафедри, 

спеціаліст першої 

категорії 

«Історія української 

Державності та 

культури», « Історія 

України», «Історія 

української культури. 

Історія мистецтв», 

«Соціологія. 

Політологія». 

«Практика з основ 

краєзнавства». 

 

 



НАПРЯМКИ РОБОТИ 

 
№ 

з/

п 

Назва заходу Термін 

виконанн

я 

Відповідальні 

НАУКОВІ-МЕТОДИЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА РОБОТА 

(конференції, семінари, круглі столи ін.) 

1 Майстер-

клас«Засобитривимірнихтехнологійвсистем

і STEM-орієнтованогонавчання» 

жовтень Мартинюк О.С. 

2 Гостьовалекціязавідувача кафедри дизайну 

ВНУ імені Лесі Українки, кандидат 

мистецтвознавства, доц. Авраменка Д.  К. 

на тему «Дизайн у сучасному світі» 

жовтень Сиротюк Н.М. 

3 Семінар «Інформаційний вплив на 

свідомість суспільних мас в умовах 

гібридної війни» 

листопад Сачук Ю.В. 

4 Мистецькийтренінг «Художньо-

естетичневиховання у 

підготовцімайбутньогопедагогічногопраців

ника» 

грудень Сиротюк Н.М. 

5 Документальна хроніка «Той, хто розбудив 

кам'яну державу», присвячена 85-ій річниці 

від дня народження В'ячеслава Чорновола 

грудень Голя Г.М., 

Бортнюк Т.Ю. 

6 Конкурс студентськихнавчальнихпроєктів 

(з методики 

навчанняматематичноїосвітньоїгалузі) 

грудень Корнелюк В.О. 

7 Година пам'яті «Герої не вмирають Вони 

живуть стільки, скільки їх пам'ятають…» 

лютий Голя Г.М., 

Бортнюк Т.Ю. 

8 Міжвузівськийнауково-практичнийсемінар 

«Актуальніпроблемитеорії, методології та 

практики соціальнихкомунікацій» 

травень Бортнюк Т.Ю., Тарасюк Л.М. 

(ПЗВО 

«Академіярекреаційнихтехнол

огій і права») 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

1 Вечір, присвячений Міжнародному Дню 

студента 

листопад Бортнюк Т.Ю., 

Єрко Г.І. 

 

2 Науково-методичний семінар«Мотиваційна 

та інформаційна робота зі здобувачами 

освіти ЗЗСО як один з пріоритетних заходів 

профорієнтаційної роботи в сучасних 

умовах» 

лютий Корнелюк В. О. 

3 Упровадження внутрішньої системи 

забезпечення якості вищої освіти як 

вимога часу 

лютий Ковальчук І.Л. 

ВИХОВНА РОБОТА 

1 Науково-методичний семінар «Позитивні 

аспекти навчання академічної 

доброчесності» 

 

березень Раковець О.Ю.. 

2 Шляхи підвищення якості освітньої 

діяльності (аналіз ініціативи «Система 

 Бортнюк Т. Ю. 



забезпечення якості освіти», що 

впроваджується в межах проєкту«Супровід 

урядових реформ в Україні» (SURGe) 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ТА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1 Науково-методичний семінар«Майбутній 

фахівець та проєктна діяльність» 

березень Раковець О.Ю., Сачук Ю.В. 

 

№  Перелік обов’язкових до розгляду питань 
Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка 

про вик. 

вересень-жовтень 

1 Особливості організації освітнього процесу 

у І семестрі 2022/2023н.р. 

серпень-

вересень 

Бортнюк Т.Ю.  

2 Затвердження плану роботи кафедри на 

2022/2023н.р. та плану науково-методичної 

роботи викладачів кафедри на 

2022/2023н.р. 

вересень Бортнюк Т.Ю.  

3 Затвердження робочих програм освітніх 

компонентів на 2022/2023 н.р. 

вересень Бортнюк Т.Ю.  

4 Затвердження планів роботи кабінетів на 

2022/2023 н.р. 

вересень Бортнюк Т.Ю.  

5 Затвердження графіків консультацій та 

індивідуальної роботи викладачів у 1-му 

семестрі 2022/2023 н.р. 

вересень Бортнюк Т.Ю.  

6 Затвердження плану роботи з 

обдарованими здобувачами освіти на 

2022/2023 н.р. 

вересень Бортнюк Т.Ю.  

7 Про затвердження тематики курсових робіт 

та методичних вказівок щодо написання 

курсових робіт 

вересень Бортнюк Т.Ю.  

8 Розгляд баз практики  Корнелюк В. О.  

9 Про рейтинг викладачів кафедри   Бортнюк Т.Ю.  

10 Узгодження кандидатур викладачів-

наставників для молодих працівників 

 Ковальчук І.Л.   

жовтень/листопад 

11 Про затвердження екзаменаційної 

документації  

жовтень/ 

листопад 

Бортнюк Т.Ю.  

12 Про роботу викладачів кафедри щодо 

забезпечення освітнього процесу 

підручниками та навчальними посібниками 

жовтень/ 

листопад 

Бортнюк Т.Ю.  

13 Створеннябезпечногоосвітньогосередовища листопад Сиротюк Н.М.  

грудень 

14 Про Показники визначення рівня наукової 

та професійної активності викладачів 

кафедри 

грудень Ковальчук І.Л.  

15 Про орієнтовний план підвищення 

кваліфікації викладачів кафедри на 

наступний календарний рік 

грудень Бортнюк Т.Ю.  

січень 

16 Про виконання плану роботи кафедри за 

перше півріччя 2022/2023 н.р. 

січень Бортнюк Т.Ю.  

17 Про результати заліково-екзаменаційної 

сесії за перше півріччя 2022/2023 н.р. 

січень Бортнюк Т.Ю.  

18 Про затвердження графіків консультацій та січень Бортнюк Т.Ю.  



індивідуальної роботи викладачів на друге 

півріччя 2022/2023 н.р. 

лютий 

19 Пропозиції до проєкту ОПП лютий Раковець О.Ю.  

20 Розгляд і затвердження анотацій 

вибіркових освітніх компонентів 

лютий Бортнюк Т.Ю.  

березень- квітень 

21 Розгляд, обговорення та затвердження 

екзаменаційної документації (екзаменаційні 

білети та методичні рекомендації) для 

проведення підсумкової атестації та 

семестрових екзаменів у ІІ семестрі 

2022/2023 н.р. 

березень- 

квітень 

Бортнюк Т.Ю.  

22 Про підготовку до захисту курсових робіт 

(дотримання академічної доброчесності, 

перевірка робіт на плагіат, відповідність 

вимогам тощо) 

квітень Бортнюк Т.Ю.  

23 Розгляд проєкту ОПП квітень Бортнюк Т.Ю.  

травень 

24 Про результати співпраці з іншими 

закладами освіти та громадськими 

організаціями 

травень Бортнюк Т.Ю.  

25 Про результати проходження педагогічної 

практики здобувачами освіти 
травень Бортнюк Т.Ю.  

червень 

26 Про виконання плану роботи кафедри за 

2022/2023 н.р. 

червень Бортнюк Т.Ю.  

27 Про виконання індивідуальних планів 

роботи викладачів 

червень Бортнюк Т.Ю.  

28 Про стан взаємовідвідування освітніх 

заходів членами кафедри впродовж 

2022/2023 н.р. 

червень Бортнюк Т.Ю.  

29 Про результати заліково-екзаменаційної 

сесії за друге півріччя 2022/2023 н.р. 

червень Бортнюк Т.Ю.  

30 Про результати захисту курсових робіт червень Бортнюк Т.Ю.  

31 Про результати складання підсумкової 

атестації здобувачами освіти спеціальності  

червень Бортнюк Т.Ю.  

32 Аналіз результатів опитувань здобувачів 

освіти щодо покращення якості викладання 

червень Бортнюк Т.Ю.  

33 Кадровий потенціал кафедри червень викладачі 

кафедри 

 

34 Про розгляд і затвердження попереднього 

навантаження викладачів на 2022/2023 н.р. 

червень Бортнюк Т.Ю.  

 


