
   



НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА, 

над якою працює кафедра теорії та методики дошкільної освіти  

 у 2022–2023 н. р.  
«Формування професійних компетентностей у майбутніх педагогів дошкільної освіти в 

контексті сучасних освітніх реформ» 

 

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. Боремчук Л.І Організація самостійної роботи майбутніх 

вихователів у процесі викладання дисциплін 

професійного спрямування 

публікації 

2. Боярчук С.І. Формування професійної компетентності 

майбутніх вихователів у процесі вивчення фахових 

методик дошкільної освіти 

публікації 

3. Бубін А.О. Професійна підготовка майбутніх педагогів 

дошкільної освіти на засадах компетентнісного 

підходу 

публікації 

4. Дурманенко Є.А. Формування конфліктологічної культури 

майбутніх педагогів 

публікації 

5. Замелюк М.І. Підготовка майбутніх вихователів до створення  

іноваційно-ігрового середовища для дітей 

дошкільного віку 

публікації 

6. Іванова Н.В. Формування продуктивного мислення студентів у 

процесі викладання фахових дисциплін  

публікації 

7. Калитяк А.І. Формування фахової компетентності майбутніх 

вихователів в освітньому процесі закладу вищої 

освіти 

публікації 

8. Козак Г.А. Формування навичок кризового консультування та 

діагностики сім'ї у майбутніх фахівців дошкільної 

освіти 

публікації 

9. Міліщук С.О. Арт-терапія як засіб формування емоційного 

інтелекту студентів 

публікації 

10. Оксенчук Т.В. Формування педагогічного етикету майбутніх 

фахівців дошкільної освіти 

публікації 

11. Сакір Н.О. Розвиток дрібної моторики у дітей з порушеннями 

мовлення 

публікації 

12. Стельмащук  О.А. Підготовка майбутніх вихователів до реалізації 

інтегрованого підходу в освітньому процесі ЗДО 

публікації 

13. Циплюк А.М. Підготовка майбутніх вихователів до створення 

здоров’язбережувального  середовища в закладі 

дошкільної освіти 

публікації 

14. Швардовська О.О. Підвищення якості освітнього процесу через 

впровадження інноваційних технологій 

публікації 

15. Яцик Т.О. Виховний потенціал сім’ї  у формуванні 

пізнавальної активності дітей старшого 

дошкільного віку 

публікації 

 

 



Склад кафедри теорії та методики дошкільної 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. Боремчук Л.І 35   Теорія та методика співпраці з 

родинами, Педагогіка 

дошкільна, Пробна 

педагогічна практика, Літня 

педагогічна практика 

2. Боярчук С.І. 37   Дошкільна лінгводидактика, 

Основи образотворчого   

мистецтва з методикою 

зображувальної діяльності 

дітей дошкільного віку, 

Курсові роботи, Пробна 

педагогічна практика,  

Навчальна практика 

«Підготовка до роботи в 

літній період» 

3. Бубін А.О. 20 1р.11 м. кандидат 

педагогічних 

наук 

Педагогіка дошкільна,  

Вступ до спеціальності, 

Історія дошкільної педагогіки,  
Вступ до спеціальності. 

Педагогіка дошкільна та 

історія дошкільної педагогіки,  

Курсова робота, Пробна 

педагогічна практика,  

Навчальна практика 

«Підготовка до роботи в 

літній період», Літня 

педагогічна практика,  

Переддипломна педагогічна 

практика     

4. Дурманенко Є.А. 31 28 кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

Основи гувернерства з 

методикою, Сімейна 

педагогіка. Педагогіка 

дитинства, Соціальна 

педагогіка, Основи 

педагогічної конфліктології,   

Тьюторський супровід 

обдарованих дітей, 

Курсова робота, Пробна 

педагогічна практика, 

Навчальна практика 

«Підготовка до роботи в 

літній період», 

Літня педагогічна практика,  

Переддипломна педагогічна 

практика 

5. Замелюк М.І. 31 1р.11 м. кандидат 

педагогічних 

Теорія та методика 

природничої освіти 



наук дошкільників, Ознайомлення з 

суспільним довкіллям, 

Виховання і навчання в 

різновікових групах ЗДО, 

Виховання та навчання 

обдарованих дітей, Курсові 

роботи, Пробна педагогічна 

практика,  Навчальна практика 

з основ природознавства та 

краєзнавства, Навчальна 

практика «Підготовка до 

роботи в літній період», 

Літня педагогічна практика,  

Переддипломна педагогічна 

практика 

6. Іванова Н.В. 34 8 доктор 

філософських 

наук, доцент 

Інноваційні технології. 

Педагогіка Фребеля, Пробна 

педагогічна практика, Літня 

педагогічна практика, 

Курсові роботи 

7. Калитяк А.І. 1   Пробна педагогічна практика 

8. Козак Г.А. 8  кандидат 

психологіч-

них наук 

Психологія (загальна, 

педагогічна), Психологія сім’ї, 

Соціальна психологія та 

психологія сім’ї, Курсові 

роботи 

9. Міліщук С.О. 29   Психологія дитяча, Курсові 

роботи, Пробна педагогічна 

практика, Переддипломна 

педагогічна практика, Літня 

педагогічна практика 

10. Оксенчук Т.В. 49   Пробна педагогічна практика,  

Літня педагогічна практика,  

Переддипломна педагогічна 

практика 

11. Сакір Н.О. 29   Логопедія, Логопедичний 

масаж, Логоритміка,  

Спецметодики розвитку 

мовлення дітей дошкільного 

віку, Пробна педагогічна 

практика 

12. Стельмащук  О.А. 1   Пробна педагогічна практика 

13. Циплюк А.М. 8 1р.11 м. кандидат 

педагогічних 

наук 

Теорія та методика фізичного 

виховання та валеологічної   

освіти дітей дошкільного віку, 

Теорія та методика 

формування елементарних 

математичних уявлень, 

комп’ютерні технології у 

роботі з дітьми дошкільного 

віку, Здоров’язбережувальні 

технології в дошкільній освіті, 

Курсові роботи, Пробна 

педагогічна практика, 



Навчальна практика з основ 

природознавства та 

краєзнавства, Літня 

педагогічна практика,  

Переддипломна педагогічна 

практика 

14. Швардовська 

О.О. 

27   Пробна педагогічна практика 

15. Яцик Т.О. 8   Підготовка дітей до школи в 

умовах сім’ї, Етнопедагогіка 

дитинства, Пробна 

педагогічна практика, 

Переддипломна педагогічна 

практика, Комплексна 

практика з фаху 

 



НАПРЯМКИ РОБОТИ 

НАУКОВА ТА МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

НАУКОВІ-МЕТОДИЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА РОБОТА 
(конференції, семінари, круглі столи ін. 

1. Підготовка та проведення заходів до Дня дошкілля  вересень Іванова Н.В. 

2. Підготовка та проведення заходів до Тижня 

факультету дошкільної освіти та музичного 

мистецтва : 

- мистецько-патріотична арт-перерва «Для Вас, 

Герої України»; 

- - workshop «Калейдоскоп ігровий ідей від LEGO 

FOUNDATION»; 

- - майстер-клас «Секрети вчителя-логопеда»; 

- - cемінар-практикум «Soft-skills – навички 

професійного успіху майбутніх вихователів»; 

- - виставка дидактично-розвивального матеріалу 

«Від теорії до практики»; 

- оздоровчо-пізнавальний квест «Будь активний – 

наближай перемогу!» 

вересень-

жовтень 

викладачі кафедри 

3. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Національна освіта в 

стратегіях соціокультурного вибору: теорія, 

методологія, практика» 

листопад викладачі кафедри 

4. Дискусійна панель з випускниками 

спеціальності 012 Дошкільна освіта, 

роботодавцями «Професійна підготовка 

вихователя: інтеграція теорії та практики» 

грудень-

січень 

викладачі кафедри 

5. Методичний семінар «Конфліктологічна 

культура викладача: реалії, виклики, шляхи 

формування» 

січень Дурманенко Є.А. 

6. Русовознавчі студії «Педагогічні погляди С. Русової 

в контексті сучасності» 

лютий Бубін А.О., 

Боярчук С.І. 

7. Звітна конференція за підсумками переддипломної 

педагогічної практики студентів спеціальності 012 

Дошкільна освіта 

березень Міліщук С.О., 

викладачі кафедри 

8. Круглий стіл «Академічна доброчесність 

українського студенства»  

квітень Циплюк А.М. 

9. Науково-методичний семінар «Використання ідей 

Ф.Фребеля в закладі дошкільної освіти в контексті 

STREAM-освіти» 

травень викладачі кафедри 

10. Науково-практичний семінар «Українське 

наукознавство: персоналії, погляди, ідеї» 

травень викладачі кафедри 

11. Залучення роботодавців, науковців ЗВО до 

проведення навчальних занять різних видів 

(гостьові лекції, бінарні лекції) 

упродовж 

року 

викладачі кафедри 

12. Підвищення рівня професійної компетентності НПП 

кафедри через систему стажування (за окремим 

планом) 

упродовж 

року 

викладачі кафедри 



13. Участь у підвищенні рівня професійної 

компетентності НПП кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти через корпоративні тренінги, 

вебінари, майстер-класи  

упродовж 

року 

викладачі кафедри 

14. Підготовка матеріалів досліджень і написання тез 

конференцій / публікації для подання до фахових 

видань  

упродовж 

року 

викладачі кафедри 

15. Підготовка навчально-методичних посібників для 

студентів першого (бакалаврського) рівня за 

спеціальністю 012 Дошкільна освіта: «Методичні 

рекомендації для проведення педагогічної практики 

студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта», 

«Практикум педагогіки дошкільної», «Методичні 

рекомендації до викладання освітнього компонента 

«Соціальна педагогіка», «Впровадження квест-

технології під час підготовки фахівців за освітньо-

професійною програмою 012 Дошкільна освіта» 

упродовж 

року 

викладачі кафедри 

16. Робочі наради з питань забезпечення якості 

підготовки фахівців за ОПП 012 Дошкільна освіта 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

упродовж 

року 

викладачі кафедри 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

1. Участь у проведенні опитувань студентів 

спеціальності 012 Дошкільна освіта з метою 

моніторингу проблем в організації освітнього 

процесу та прийняття відповідних рішень щодо їх 

врегулювання  

упродовж  Іванова Н.В., 

Бубін А.О. 

2. Участь у підготовці та проведенні організаційних 

зборів зі здобувачами вищої освіти (першого) 

бакалаврського рівня вищої освіти з питань 

організації освітнього процесу студентів 

спеціальності 012 Дошкільна освіта  

упродовж 

року 

Іванова Н.В., 

Бубін А. року О. 

3. Підготовка пропозицій до каталогу вибіркових 

навчальних дисциплін на 2022-2023 н.р  

січень Іванова Н.В., Бубін 

А.О. 

4. Моніторинг якості навчання, динаміки успішності 

за результатами сесій студентів спеціальності 

012 Дошкільна освіта  

січень, 

червень 

Бубін А.О. 

5. Участь у профорієнтаційних зустрічах та Днях 

відкритих дверей   

упродовж 

року 

викладачі кафедри 

6. Оновлення та розміщення рекламних матеріалів для 

вступників 2023 р. спеціальності 012 Дошкільна 

освіта на сайті кафедри та у соцмережах: Facebook, 

Instagram  

упродовж 

року 

викладачі кафедри 

7. Організація та проведення онлайн-зустрічей 

профорієнтаційного спрямування зі 

старшокласниками ЗЗСО  

упродовж 

року 

викладачі кафедри 

ВИХОВНА РОБОТА 

1. Тематичні години кураторів академічних груп із 

розвитку корпоративної культур  

упродовж 

року 

куратори груп 

3. Участь у заходах до Міжнародного дня студента  листопад викладачі кафедри 

4. Участь у заходах до Дня коледжу грудень викладачі кафедри 

5. Участь в організації заходів до вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті 

Героїв Небесної Сотні  

лютий Оксенчук Т.В. 



МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ТА ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

1. Участь у міжнародному проєкті «LEGO Foundation» 

в Україні відповідно до меморандуму про 

взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки 

України та компанією LEGO Foundation (Данія)  

упродовж 

року 

Іванова Н.В., 

Замелюк М.І. 

2. Гостьові лекції міжнародних партнерів  упродовж 

року 

Іванова Н.В. 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ (робота з обдарованими, участь в олімпіадах, 

конкурсах) 

1. Семінар «Формування soft-skills у майбутніх 

вихователів в умовах закладу вищої освіти» 

жовтень Замелюк М.І. 

 

2. Семінар-практикум «Формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців дошкільної 

освіти засобами артпедагогіки» 

листопад Міліщук С. О.  

3. Тренінгове заняття «Попередження конфліктів у 

студентському середовищ» 

листопад Дурманенко Є.А. 

4. Майстер-клас на базі науково-дослідницької 

студії  з STREAM-освіти «ЛОГОС+» спільно з 

фахівцями ЗДО 

травень Замелюк М.І. 

 

План засідань  

кафедри теорії та методики дошкільної освіти у  2022- 2023 н.р. 

 

№  
Перелік обов’язкових до розгляду 

питань 

Дата 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка 

про вик. 

1 Ознайомлення з Порядком евакуація 

та Інструкцією з безпеки учасників 

освітнього процесу під час воєнного 

стану у КЗВО «Луцький педагогічний  

коледж» Волинської обласної ради 

5 вересеня Бубін А.О.  

2 Ознайомлення із планом роботи 

коледжу на 2022/2023 н.р. 

Затвердження плану роботи кафедри, 

плану науково-методичних семінарів, 

плану науково-методичної роботи 

кафедри, плану роботи з обдарованими 

студентами на 2022/2023 н.р. 

 Бубін А.О., 

Дурманенко Є.А. 

 

 

3 Затвердження робочих програм 

освітніх компонентів на 2022/2023 н.р. 

 Іванова Н.В., 

Бубін А.О. 
 

4 Затвердження планів роботи кабінетів 

на 2022/2023 н.р. 

 завідувачі кабінетів  

5 Затвердження графіків консультацій у 

1-му семестрі та індивідуальних планів 

викладачів кафедри у 2022/2023 н.р. 

 Бубін А.О. 

 
 

6 Про затвердження тематики курсових 

робіт студентів на 2022/2023 н.р. та 

методичних рекомендацій до їх 

виконання 

 Бубін А.О.  

7 Про затвердження екзаменаційної 

документації (семестрові екзамени 

заочної форми навчання на весь 2022-

2023 н.р. та денної форми у 1-му 

семестрі 2022/2023 н.р.) 

 Бубін А.О.  



8 Про особливості організації освітнього 

процесу у І семестрі 2022-2023 н.р. 

 Бубін А.О.  

9 Про особливості організації 

навчальної та виробничої практики 

студентів спеціальності 012 Дошкільна 

освіта у 2022-2023 н.р. 

 Бубін А.О., 

Пуш  О.А. 

 

10 Розгляд баз практики  Пуш О.А.  

11 Про рейтинг викладачів кафедри  Бубін А.О.  

12 Про виконання рішень Вченої ради  Дурманенко ЄА.  

13 Узгодження кандидатур викладачів-

наставників для молодих працівників  

 Бубін А.О.  

14 Про підготовку до Дня дошкілля 

тижня факультету дошкільної освіти 

та музичного мистецтва  

 Іванова Н.В., 

Бубін А.О., 

викладачі кафедри 

 

15 Про урізноманітнення 

профорієнтаційної роботи викладачів 

коледжу з здобувачами освіти закладів 

загальної середньої освіти регіону 

3 листопада Оксенчук Т.В., 

Боярчук С.О. 
 

16 Про підготовку до дискусійної панелі з 

випускниками спеціальності 012 

Дошкільна освіта, роботодавцями 

«Професійна підготовка вихователя: 

інтеграція теорії та практики» 

 Іванова Н.В., 

Бубіін А.О., 

 

 

17 Про підготовку до VІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Національна освіта в стратегіях 

соціокультурного вибору: теорія, 

методологія, практика»  

 Іванова Н.В.  

18 Про роботу викладачів кафедри щодо 

забезпечення освітнього процесу 

підручниками та навчальними 

посібниками 

 Дурманенко Є.А., 

Міліщук С.О., 

Бубін А.О., 

Замелюк М.І. 

 

19 Аналіз питань академічної 

доброчесності учасників освітнього 

процесу  

 Циплюк А.М.  

20 Розгляд нових положень, які 

затверджуються на Вченій раді 

(Положення про порядок оцінювання 

знань здобувачів освіти в умовах 

кредитно-трансферної системи 

організації освітнього процесу, 

Положення про визнання та 

перезарахування кредитів ЄКТС, 

Положення про порядок ліквідації 

академічної заборгованості 

здобувачами освіти, Положення про 

академічну мобільність учасників 

освітнього процесу) 

 Боярчук С.І., 

Яцик Т.О. 

 

21 Обговорення пропозицій здобувачів 

освіти щодо вивчення вибіркових 

освітніх компонентів ОПП Дошкільна 

освіта (освітній ступінь бакалавр) 

 Іванова Н.В.  

22 Про виконання рішень Вченої ради  Бубін А.О.  

23 Про покращення якості освітнього 1 грудня Ковальчук І.Л.,  



процесу, навчально-методичного 

забезпечення освітніх компонентів 

Бубін А.О. 

24 Створення безпечного освітнього 

середовища 

 Коритан З.М., 

викладачі кафедри 

 

25 Про результати моніторингу 

працевлаштування випускників 

коледжу у 2022 році 

 Пуш О.А.  

26 Про Показники визначення рівня 

наукової та професійної активності 

викладачів кафедри 

 Ковальчук І.Л.  

27 Про орієнтовний план підвищення 

кваліфікації викладачів кафедри на 

наступний календарний рік 

 Бубін А.О.  

28 Про виконання плану роботи кафедри 

за перше півріччя 2022/2023 н.р. 

12 січня Бубін А.О.  

29 Про результати заліково-

екзаменаційної сесії за І семестр 

2022/2023 н.р. 

 Іванова Н.В.  

30 Про затвердження графіків 

консультацій на друге півріччя 

2022/2023 н.р. 

 Бубін А.О.  

31 Про затвердження екзаменаційної 

документації (семестрові екзамени) 

денної форми навчання у ІІ семестрі 

2022/2023 н.р.  

 Бубін А.О.  

32 Про особливості організації освітнього 

процесу у ІІ-му семестрі 2022/2023 н.р.  

 Бубін А.О.  

33 Розгляд баз практик для проходження 

пробної, літньої  та переддипломної 

педагогічної практики здобувачів 

освіти спеціальності 012 Дошкільна 

освіта 

 Замелюк М.І.  

34 Про опитування здобувачів освіти 

щодо якості викладання навчальних 

дисциплін викладачами кафедри у І 

семестрі 2022-2023 н.р. 

 викладачі кафедри  

35 Обговорення пропозицій до проєкту 

ОПП Дошкільна освіта (освітній 

ступінь бакалавр) 

 Іванова Н.В., 

Бубін А.О. 
 

36 Розгляд і затвердження анотацій 

вибіркових освітніх компонентів ОПП 

Дошкільна освіта (освітній ступінь 

бакалавр) у 2023-2024 н.р. 

 Іванова Н.В.  

37 Про підготовку до русовознавчих 

студій «Педагогічні погляди 

С. Русової в контексті сучасності».  

 Боярчук С.І.  

38 Про підготовку студентів до 

VІІ Всеукраїнської студентської 

конференції «ВОЛИНСЬКА ВЕСНА: 

перші паростки науки» 

 Циплюк А.М.  

39 Розгляд, обговорення та затвердження 

екзаменаційної документації 

(екзаменаційні білети та методичні 

рекомендації) для комплексного 

9 березня Бубін А.О.  



кваліфікаційного екзамену з 

педагогіки дошкільної, психології 

дитячої, фахових методик  та 

дисциплін відповідно до додаткової  

спеціалізації здобувачів освіти 

спеціальності 012 Дошкільна освіта 

(денної та заочної форми навчання) у 

2022/2023 н.р. 

40 Про підведення підсумків 

проходження переддипломної 

педагогічної практики здобувачами 

освіти 4 курсу спеціальності 012 

Дошкільна освіта  

 Міліщук С.О., 

роботодавці 

 

41 Про підготовку до захисту курсових 

робіт (дотримання академічної 

доброчесності, перевірка робіт на 

плагіат, відповідність вимогам тощо) 

 Циплюк А.М.  

42 Про результати громадського 

обговорення проєкту освітньо-

професійної програми підготовки 

здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеня «бакалавр» галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка спеціальність 

012 Дошкільна освіта) 

 Іванова Н.В.  

43 Про виконання рішень Вченої ради  Дурманенко ЄА.  

44 Інструктаж з техніки безпеки  Бубін А.О.  

45 Про підготовку до проведення Днів 

науки у 2023 році 

4 травня Бубін А.О., 

Циплюк А.М. 

 

46 Про підготовку до проходження 

студентами 3 курсу спеціальності 

012 Дошкільна освіта літньої 

педагогічної практики 

 Дурманенко Є.А., 

Боярчук С.І. 

 

47 Про результати вільного вибору 

навчальних дисциплін студентів 

спеціальності 012 Дошкільної освіти у 

2002-2022 н.р 

 Раковець О.Ю.  

48 Про результати співпраці з іншими 

закладами освіти та громадськими 

організаціями 

 Дурманенко Є.А.  

49 Аналіз питань академічної 

доброчесності учасників освітнього 

процесу 

 Дурманенко Є.А.  

50 Розгляд нових положень, які 

затверджуються на Вченій раді 

 Замелюк М.І. 

Яцик Т.О. 
 

51 Про виконання плану роботи кафедри 

за 2022/2023 н.р. 

29 червня Бубін А.О.  

52 Про виконання індивідуальних планів 

роботи викладачів у 2022/2023 н.р. 

 викладачі кафедри  

53 Про стан взаємовідвідування освітніх 

заходів членами кафедри впродовж 

2022/2023 н.р. 

 Бубін А.О.  

54 Про результати підвищення 

кваліфікації (стажування) викладачів 

кафедри за 2021-2022 н.р. 

 викладачі кафедри  



55 Аналіз показників наукової та 

професійної активності викладачів 

кафедри 

 Фаст О.Л., 

Ковальчук І.Л. 

 

56 Про результати заліково-

екзаменаційної сесії за друге півріччя 

2022/2023 н.р.  

 Бубін А.О.  

57 Про результати захисту курсових робіт 

здобувачами освіти спеціальності 012 

Дошкільна освіта (освітній ступінь 

бакалавр) 

 Бубін А.О.  

58 Про якість освітньої діяльності 

викладачів кафедри 

 Іванова Н.В.  

59 Аналіз результатів опитувань 

здобувачів освіти щодо покращення 

якості викладання 

 викладачі кафедри  

60 Про підведення підсумків 

проходження літньої педагогічної 

практики здобувачами освіти 3 курсу 

спеціальності 012 Дошкільна освіта 

 Боярчук С.  

61 Про результати складання підсумкової 

атестації здобувачами освіти 

спеціальності 012 Дошкільна освіта 

Аналіз звітів голів екзаменаційних 

комісій про результати атестації  

 Іванова Н.В.  

62 Про рейтингову оцінку діяльності 

викладачів кафедри за ІІ семестр 

2021/2022 навчального року. Кадровий 

потенціал кафедри. 

 Бубін А.О.  

63 Про розгляд і затвердження 

попереднього навантаження 

викладачів на 2023/2024 н.р. 

 Бубін А.О.  

64 Звіт роботи лаборанта кафедри  лаборнат  

65 Про планування роботи кафедри на 

2022-2023 н.р. 
 Бубін А.О.  

66  Про виконання рішень Вченої ради  Дурманенко ЄА.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План 

роботи науково-методичного семінару  

кафедри теорії та методики дошкільної освіти у 2022- 2023 н.р. 

№ 

з/п 

Тема Термін 

виконання 

Відповідальні 

1.. Затвердження плану роботи науково-

методичного семінару  кафедри  

Організаційно-методичні аспекти реалізації 

професійної підготовки майбутніх 

педагогічних працівників ЗДО: нормативні 

документи, положення, інструкції 

вересень  Дурманенко Є.А.  

 

Бубін А.О. 

 

2. Інноваційні підходи до організації 

оцінювання знань здобувачів освіти 

(освітній ступінь: бакалавр) 

Формування резильєнтності 

(стресостійкості) викладачів кафедри в 

умовах воєнного часу 

жовтень Бубін А.О. 

Дурманенко Є.А. 

 

Міліщук С.О. 

3. Організація науково-дослідницької роботи 

здобувачів освіти: реалії та шляхи 

активізації 

Комунікативність та асертивність сучасного 

викладача як запорука успішної професійної 

діяльності 

грудень Бубін А.О. 

 

 

Дурманенко Є.А. 

4. Напрями удосконалення якості знань 

здобувачів освіти спеціальності 

012 Дошкільна освіта 

лютий  викладачі кафедри 

5. Зміст, форми та методи удосконалення 

практичної підготовки здобувачів освіти 

спеціальності 012 Дошкільна освіта 

(переддипломна та літня практики). 

квітень методисти практики 

  

6. Аналіз та перспективи діяльності науково-

методичного семінару 

червень Дурманенко Є.А. 

 

План 

проведення гостьових лекцій 

у 2022- 2023 н.р. 

№ 

з/п 

Тема гостьової лекції, дані про лектора Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Індивідуальність і гурт людей: соціально-

психологічні залежності (Осадченко Інна Іванівна, 

професор кафедри соціальної роботи та реабілітації 

Національний університет біоресурсів та 

природокористування України) 

вересень Дурманенко Є.А. 

2. Арт-терапія у роботі з дітьми (Грицюк Ірина 

Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри практичної психології та психодіагностики 

Волинського національного університету)  

жовтень Міліщук С.О. 

3. Організація процесу екологічного виховання у 

закладі дошкільної освіти STREAM (Шалда Наталія 

Володимирівна, вихователь-методист ЗДО №1 

«Дзвіночок» м. Шостки Сумської області)  

жовтень Замелюк М.І. 



4. Загальний недрозвиток мовлення дітей дошкільного 

віку: причини та механізми виникнення 

(Савула Оксана Семенівна, комунальний заклад 

дошкільний навчальний заклад № 28 

компенсуючого типу (спеціальний ) для дітей з 

вадами розвитку) 

жовтень Сакір Н.О. 

5. Організаційно-методична робота з розвитку 

мовлення у закладі дошкільної освіти (Піддубна 

Лариса Анатоліївна, вихователь-методист ЗДО № 

23 Луцької міської ради  

листопад Боярчук С.І. 

6. Формування логіко-математичної компетентності у 

дітей дошкільного віку засобами коректурних 

таблиць (Якимюк Ольга Віталіївна, вихователь 

вищої кваліфікаційної категорії Комунального 

закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) №40 Луцької міської ради Волинської 

області») 

лютий Циплюк А.М. 

7. Педагогічна майстерність як компонент методичної 

підготовки майбутнього вихователя ЗДО (Найда 

Руслана Григорівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, голова циклової комісії викладачів 

дошкільної педагогіки, психології та фахових 

методик Відокремленого структурного підрозділу 

«Дубенський педагогічний фаховий коледж 

Рівненського державного гуманітарного 

університету») 

березень Бубін А.О. 

 
 

 


