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1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

1.1. Штат науково-педагогічних працівників кафедри

на навчальний рік затверджено у кількості  8 ставок, із них:

Всього
ставок

Розподіл за державним фінансуванням

Загальний фонд

Всього

у  тому числі

професорів доцентів викладачів аспірантів

7,8 8 3 4 1 4

1.2  Штат навчально-допоміжного персоналу затверджений у 
кількості_______1_______ ставки

У момент складання плану роботи кафедри

докторантів  _______________________ осіб;  

очних аспірантів      3 (Коноз О.Б., Руденко О.О., Шкода М.С.)осіб;

заочних аспірантів   1  (Тесленко С.О.,)  осіб;

здобувачів            ___________________  осіб;

Всього на кафедрі___9__осіб;

1.3. У розпорядженні кафедри знаходяться приміщення загальною площею 
_______ кв. м.,

у тому числі:

навчальних  лабораторій  __________  кімнат  площею  __________  кв. м.,

комп`ютерних класів _____ шт., площею ________ кв.м., з кількістю ____ 
комп`ютерів _________________________

1.4. Обсяг навчальної роботи кафедри на навчальний рік: 4500  год.



2. ЗАСІДАННЯ

№ Основні питання Термін
проведен

ня

Відміт
ка про

виконан
ня

1 2 3 4
І семестр

1. 1.  Затвердження  плану  роботи  кафедри  дошкільної  освіти,
рапорту  закріплення  дисциплін,  карток  навантаження,
індивідуальних  планів  викладачів,  графіків  відкритих  занять  і
проведення консультацій.
2.  Закріплення  громадських  обов’язків  за  членами кафедри  на
2018-2019н.р.
3.Затвердження  наукових  і  методичних  семінарів  кафедри
дошкільної освіти на 2018-2019н.р.
4.  Затвердження  додаткових  угод  до  контрактів  викладачів
кафедри, в яких відбулись зміни.

27.08.
2018 р.

2. 1.  Звіт  аспірантів  денної  (Філімонова  Т.,  Сахарова  О.)  про
завершення навчання в аспірантурі та заочної (Тесленко С.) форм
навчання за 3-й  рік навчання в аспірантурі.
2.  Затвердження тем курсових робіт  з  дошкільної  педагогіки  і
методик дошкільної освіти.
3.  Про  підготовку  до  проведення  Всеукраїнської  науково-
практичної  конференції,  присвяченої  100-річчю
В.О.Сухомлинського.
4. Різне.

11.09.
2018 р.

3. 1. Про затвердження тестових завдань з дисциплін, закріплених
за кафедрою дошкільної освіти.
2.Наповнення Веб-ресурсу навчальних дисциплін, закріплених за
викладачами кафедри.
3. Звіти кураторів.
4. Різне

09.10.
2018р.

4. 1. Рекомендація статей студентів до друку у збірнику «Українське
дошкілля: здобутки і перспективи».
2. Рекомендація монографії з науково-дослідної теми кафедри до
друку.
3. Пропроведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади,
готовність до Всеукраїнського конкурсу наукових робіт.
4. Різне.

13.11.
2018р.

5. 1.  Про  обговорення  відкритих  занять  професорсько-
викладацького складу кафедри дошкільної освіти. 
2. Обговорення й затвердження річного звіту з наукової роботиза
2018 рік.

11.12.
2018



3. Різне.
6. 1. Про підсумки залікової сесії студентів бакалаврату.

2.Звіти викладачів про виконання індивідуального плану і звіти
кураторів за 1-й семестр.
3. Різне.

08.01.
2019 р.

ІІ семестр
7. 1. Підготовка студентів до участі в олімпіаді з дошкільної освіти

та конкурсу наукових робіт.
2. Різне.

12.02.
2019р.

8. 1. Звіти кураторів.
2. Різне.

12.03.
2019 р.

9. 1.  Про  підготовку  статей  студентів  і  магістрантів  до  друку  у
збірнику «Українське дошкілля: здобутки і перспективи».
2. Різне.

09.04.
2019 р.

10
.

1.  Про хід підготовки студентів бакалаврату й магістратури до
заліково-екзаменаційної сесії і ЕК.
2. Аналіз взаємовідвідувань відкритих занять викладачів.
3. Обговорення й затвердження звіту з наукової роботи за перше
півріччя 2019 року.

14.05.
2019 р.

11. 1. Про результати заліково-екзаменаційної сесії і ЕК.
2. Звіти викладачів про виконання індивідуального плану за 2-й
семестр і навчальний рік.
3.Затвердження звіту кафедри за 2018-2019 навчальний рік.

11.06.
2019 р.

3.  МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ

№ Теми Виконавці Термін 
проведен
ня

Відміт
ка про 
виконан
ня

1. Організація освітньої роботи в закладі дошкільної 
освітив 2018 /  2019 навчальному році: 
обговорення інструктивно-методичних 
рекомендацій 

всі 
викладачі

25.09.
2018

3. Ціннісні пріоритети фахової практики у вищій 
школі: обговорення змісту програми

всі 
викладачі

22.01.
2019



4. НАУКОВІ СЕМІНАРИ

№ Теми Виконавці Термін
прове-
дення

Відмітк
а про

виконан
-ня

1. Теоретико-методичні засади формування творчої 
особистості дітей дошкільного віку в різних видах 
діяльності: обговорення результатів виконання всіх
етапів дослідження

всі 
викладачі

27.11.
2018

2. Круглий стіл «Інтерактивні методи у професійній 
діяльності вихователя»

всі 
викладачі

23.04.
2019

5. МЕТОДИЧНА РОБОТА

№ Вид  робіт Підсумк. 
результат
(рукопис,
друк. 
праця, 
обсяг, 
тираж 
тощо)

Виконавець Термін 
вико
нання

Ві
д
міт
ка 
пр
о 
ви
ко
н

1. Написання  навчально-методичного посібника
«Теорія  і  практика  культури  мовлення  та
виразного читання» до дисципліни «Культура
мовлення та виразне читання»

Рукопис 
тексту

Трифонова О.С.,
Кардаш І.М.

квітень

2. Переробка навчальних та робочих навчальних
програм з курсів, закріплених за кафедрою

Рукопис 
програм

Трифонова 
О.С.,Кардаш І.М., 
Курчатова А.В., 
Лісовська Т.А. 
Соколовська О.С.,
Тесленко С.О.

серпень

3. Підготовка студентів до олімпіади Трифонова 
О.С.,Кардаш І.М., 
Курчатова А.В., 
Лісовська Т.А. 
Соколовська О.С.,
Тесленко С.О.

лютий - 
березень

4. Взаємовідвідування навчальних занять Запис у 
зошиті

Трифонова О.С.,
Степанова Т.М., 
Кардаш І.М., 
Курчатова А.В., 
Лісовська Т.А. 
Соколовська О.С.,
Тесленко С.О.

вересень
- 
травень

5. Розробка плану роботи кафедри на рік план Трифонова О.С. серпень

6. Доопрацювання  пакетів  тестових  завдань  з
дисциплін у шаблоні Microsoft Office Word 

електро
нний 
варіант

Трифонова О.С., 
Кардаш І.М., 
Курчатова А.В., 
Лісовська Т.А. 

вересень
-листо
пад



Соколовська О.С.
7. Розробка  плану  роботи  факультету  на  2018-

2019н.р.
план Курчатова А.В. вересень

8. Підготовка матеріалів до написання науково-
методичного посібника: «Екологія та

природознавство з методикою навчання»
(у співавторстві доц. Січко І.О.)

Рукопис 
тексту

Соколовська О.С. грудень

9. Написання  навчально-методичного посібника
«Національно-патріотичне  виховання  дітей
старшого  дошкільного  віку»  до  дисципліни
«Педагогіка дошкільна»

Рукопис 
тексту

Тесленко С.О. квітень

6. НАУКОВА РОБОТА

№ Вид  робіт Підсумко
вий 
результат
(рукопис,
друк. 
праця, 
обсяг, 
тираж 
тощо)

Виконавець Термін 
вико-
нання

Ві
дм
ітк
а 
пр
о 
ви
ко
н

1. Завершити  роботу  над  науково-дослідною
темою  «Теоретико-методичні  засади
формування  творчої  особистості  в  різних
видах  діяльності»  (підготовка  монографії,
звіту про завершення науково-дослідної теми)

рукопис 
розділів 
моногра
фії, звіт

Трифонова О.С.,
Степанова Т.М., 
Кардаш І.М., 
Курчатова А.В., 
Лісовська Т.А. 
Соколовська О.С.,
Тесленко С.О., 

вересень
–
грудень

2. Оформлення запиту на науково-дослідну тему
«Теоретико-методичні  засади  формування
готовності  дітей  старшого  дошкільного  віку
до навчання в Новій українській школі»

рукопис 
проекту

Трифонова О.С. вересень

3. Реєстрація авторського права текст 
заявки, 
твір

Трифонова О.С.,
Тесленко С.О., 
Кардаш І.М.

Грудень;
листопа
д

4. Підготовка  піврічного  й  річного  звіту  з
наукової роботи

звіт Трифонова О.С.,
Степанова Т.М., 
Кардаш І.М., 
Курчатова А.В., 
Лісовська Т.А. 
Соколовська О.С.,
Тесленко С.О., 

грудень 
–
травень

5. Організація та проведення наукового семінару
з науково-дослідної теми

текст 
доповіді

Трифонова О.С.,
Степанова Т.М., 
Кардаш І.М., 
Курчатова А.В., 
Лісовська Т.А. 
Соколовська О.С.,
Тесленко С.О., 
Шапочка К.А.

листопа
д;
квітень



6. Робота  у  спеціалізованій  вченій  раді
К38.134.02  по  захисту  дисертацій  (вчений
секретар).

Трифонова О.С.,
Степанова Т.М., 
Кардаш І.М., 
Соколовська О.С.,

Листопа
д - 
грудень 

7. Підготовка  матеріалів  до  написання статті  у
наукометричних збірниках 

рукопис 
статті

Трифонова О.С.,
Степанова Т.М., 
Кардаш І.М., 
Курчатова А.В., 
Лісовська Т.А. 
Соколовська О.С.,
Тесленко С.О.

жовтень 
–
червень

8. Рецензування  монографій,  дисертацій,
відгуків на автореферат дисертації

текст 
рецензій

Трифонова О.С.,
Степанова Т.М., 

жовтень 
–
червень

9. Редколегія  наукового  вісника  МНУ
(рецензування статей)

Трифонова О.С.,
Степанова Т.М., 
Кардаш І.М., 

листопа
д –
червень

10
.

Підготовка студентів  до написання статей та
виступів  на  конференціях,  до  участі  у
всеукраїнських  олімпіадах  та  конкурсах
наукових робіт

рукопис 
статей

Трифонова О.С.,
Кардаш І.М., 
Курчатова А.В., 
Лісовська Т.А. 
Соколовська О.С.,
Тесленко С.О., 

жовтень 
–
червень

11. Продовжити  роботу  над  науковим
дослідженням  «Національно-патріотичне
виховання дітей старшого дошкільного віку в
художньо-мовленнєвій діяльності» (апробація
методики  національно-патріотичного
виховання)

Тесленко С.О. вересень
–
червень

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

№ Вид  робіт Підсумко
вий 
результат
(рукопис,
друк. 
праця, 
обсяг, 
тираж 
тощо)

Виконавець Термін 
виконан-
ня

Ві
дм
ітк
а 
пр
о 
ви
ко
н

1. Робота  у  вченій  раді  факультету,  навчально-
методичній  комісії  ф-ту,  внутрішній  агенції
якості освіти на ф-ті, деканат, профком ф-ту

Трифонова О.С.,
Кардаш І.М., 
Курчатова А.В., 
Лісовська Т.А. 
Соколовська О.С.,
Тесленко С.О.

вересень
–
червень

2. Організація  конкурсу  творчих
робіт,літературної  алюзії  «Остання  порада  –
по  секрету»,  флешмоб  (читання  казок,
оповідань)  з  нагоди  100-річчя  від  Дня
народження  В.О.Сухомлинського,   свята  до
Дня  козацтва,  поетичної  години  «Розквітай

всі викладачі



же, українське слово!» до Дня рідної мови
3. Організація  заходів  військово-патріотичного

виховання студентів  «Патріотизм –  нагальна
потреба України» (вшанування пам’яті Героїв
Небесної  Сотні,  до  Дня  пам’яті  вшанування
загиблих у Голодоморі, День Свободи)

всі викладачі

4. Організація та проведення Всеукраїнської 
наукової конференції «Василь Сухомлинський
– від пізнання дитини до створення освітньо-
виховної системи» (22 - 24 листопада 2018 р.)

листопа
д

8. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯНАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
(ПЕДАГОГІЧНИХ) ПРАЦІВНИКІВ

№ Форма підвищення професійного рівня Учасники     (прізвище, 
ініціали)

Термін 
виконання

Відмітка 
про 
виконання

1. План науково-методичної роботи; 
сертифікат

Трифонова 
Олена Сергіївна

листопад 
2018 р.

2. План науково-методичної роботи; 
сертифікат

Соколовська 
Олександра 
Семенівна

листопад 
2018 р.

9. ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ПЛАНУ

№ Розділ Назва змін та доповнень Термін виконання

10. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ

Дата Зміст зауважень Підпис

11. ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

І семестр
Обговорено і ухвалено на засідані кафедри,  протокол  №_____  
від"_____"_______________20___ р.
Завідувач кафедри____________________________________________
ІІ семестр

Обговорено і ухвалено на засідані кафедри,  протокол  №_____  
від"_____"_______________20___ р.
Завідувач кафедри____________________________________________


