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Загальна інформація 

про кафедру педагогіки та  інклюзивної освіти 

МНУ імені В.О. Сухомлинського 

Постійні дні та години засідань кафедри – другий вівторок кожного 

місяця, о 13.30 годині; 

дні проведення науково-методичного семінару – третій вівторок кожного 

місяця о 13.30 год. 

Дні, години прийому зав. кафедри - понеділок, з  10.00 до 11.00 години. 

Мета і завдання діяльності кафедри 

Метою розвитку кафедри та інклюзивної освіти є: оновлення її 

функціонування у напрямі підвищення якості надання освітніх послуг, 

модернізації змісту навчання та виховання відповідно до вимог ринку праці 

для забезпечення потреб суспільства у висококваліфікованих і 

конкурентоспроможних фахівцях дошкільних і загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

Головними завданнями кафедри є: 

 фундаментальна та професійна підготовка кваліфікованих фахівців для 

педагогічної, організаційно-управлінської, викладацької діяльності у 

дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах різних форм власності; 

 організація і забезпечення навчального процесу з дисциплін 

кафедри, проведення виховної роботи серед студентів, виконання наукових 

досліджень, участь у підготовці та підвищенні кваліфікації науково-

педагогічних кадрів, забезпечення творчих зв'язків з випускниками 

університету; 

 безперервне вдосконалення якості викладання, розвиток творчих 

можливостей студентів; 

 комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри: 

підготовка підручників, навчальних посібників з використанням найбільш 

досконалих методів;  

 ефективне використання сучасної навчальної техніки; 

 координація роботи з професійної направленості викладання 

фундаментальних, гуманітарних дисциплін за напрямами підготовки 

«Початкова освіта», «Дошкільна освіта» та іншими напрямами підготовки; 

 участь у професійній орієнтації абітурієнтів; 

 підбір, підготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

кадрів; організація і контроль навчання аспірантів, здобувачів, стажерів; 

розгляд дисертацій, представлених до захисту членами кафедри або (за 

дорученням Вченої ради) іншими здобувачами; 



 розвиток співробітництва в підготовці спеціалістів з початкової та 

дошкільної освіти; виконання науково-дослідних робіт; 

 проведення наукових досліджень з найважливіших теоретичних, 

психолого-педагогічних проблем за профілем кафедри; організація науково-

дослідної роботи студентів; 

 співробітництво з однопрофільними кафедрами інших вишівУкраїни та 

зарубіжжя, установ і організацій НАПН України у навчальній, навчально-

методичній, науково-дослідній роботі, а також із зарубіжними науково-

дослідними установами за профілем кафедри. 

 

Склад кафедри: 

ПІБ викладача Наук. ступінь, вчене звання 

1. Хайруддінов М. А. д.п.н., доцент, завідуючий 

кафедрою 

2. Олексюк О. Є. к. п. н., доцент 

3.Вдовиченко Р.П. к. п. н., доцент 

4. Дрозд О. В. к. п. н., в.о. доцент 

5. Михальченко Н.В. к. п. н., доцент 

6. Шапошнікова Ю. Г. к. п. н., доцент 

7. Шапочка К.А. к. п. н., доцент  

Основний напрям роботи кафедри –  навчальна, методична, наукова та 

організаційна діяльність. Дисципліни викладаються за двома блоками. 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

РОБОТИ КАФЕДРИ  

ПЕДАГОГІКИ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

на 2020-2021 н.р. 

І. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ 

№ Питання 
Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Позначка про 

виконання 

1.   Затвердження штатного розпису на 2020-2021 н.р. Серпень, 2020 р. Зав. кафедрою 
 

1.  

Затвердження навчальних програм та робочих 

програм навчальних дисциплін, які забезпечують 

викладачі  

Серпень, 2020 р. Зав. кафедрою 27.08.19 №1 

2. 

Затвердження навчально-методичних комплексів 

навчальних дисциплін, які забезпечують викладачі 

кафедри  

Серпень, 2020 р. 

Зав. кафедрою 

 

3 

Підготовки до проведення Всеукраїнської 

науково-практичнох конференції «Педагогічна 

толерантність як складова професіограми 

вчителя (актуалізація ідей В.О. Сухомлинського)» 

Вересень, 2020 р. 

 

Дрозд О.В.  
 

4 

Підготовки до проведення конкурсу творчих 

робіт студентів і молодих учених «Художня 

спадщина Василя Сухомлинського в сучасному 

культурологічному вимірі» 

Вересень, 2020 р. 

  

Дрозд О.В.  
 

5 
Затвердження  плану роботи кафедри на 2020-2021 

навчальний рік. 
Вересень, 2020 р. 

Зав. кафедрою 
8.09.20 №2 

6 
Затвердження індивідуальних планів викладачів 

2020-2021 навчальний рік. 

Вересень, 2020 р. Зав. кафедрою 

 

7 
 Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників кафедри 

Вересень, 2020 р. Зав. кафедрою 

 

8 

Затвердження тематики курсових робіт за різними 

актуальними напрямками наукового  дослідження у 

2020-2021 навчальному році 

Вересень, 2020 р. Зав. кафедрою, 

доц. Вдовиченко 

Р.П. 
 

9 
Обговорення та затвердження  проекту наукового 

звіту кафедри за 2020 рік 
Жовтень, 2020 р. 

Зав. кафедрою, 

доц. Вдовиченко 

Р.П. 
 

13.10. №3 

10 
Ліцензування магістратури 011 (освітні педагогічні 

науки) 
Жовтень, 2020 р. 

Зав. кафедрою 

 

11 
Рекомендація до друку навчально-методичних 

посібникіів 
Жовтень, 2020 р. 

Зав. кафедрою, 

викладачі  

12 Конференція по темі «Патріотичне виховання» Жовтень, 2020 р Олексюк О.Є. 
 

13 
Затвердження  проекту наукового звіту кафедри за 

2020 рік. 
Листопад, 2020 р. 

Зав. кафедрою, 

доц. Вдовиченко 

Р.П. 

9.11.20 №4 



14 

Затвердження пакетів тестових завдань з дисциплін, 

що виносяться на екзаменаційний контроль у І 

семестрі 2020-2021 н.р. 

Листопад, 2020 р. Зав. кафедрою, 

викладачі 
 

15 
Про розвиток ключових компетентностей здобувачів 

освіти 

Листопад, 2020 р. Зав. кафедрою 

 

16 
Про участь викладачів у наукових конференціях у 

2020-2021 н.році 
Листопад, 2020 р. 

Зав. кафедрою 

 

17 

Про рейтингові показники діяльності НПП кафедри 

педагогіки та інклюзивної освіти за 2020 і 

перспективи на 2021 рр. 
Грудень, 2020 р. 

Зав. кафедрою, 

доц. Вдовиченко 

Р.П. 
8.12.20 №5 

18 
Про підготовку та проведення залікової та 

екзаменаційної сесії. 
Грудень, 2020 р. 

Зав. кафедрою 

 

19 
 Про виконання індивідуального плану роботи 

викладачів кафедри. 
Січень, 2021р 

Зав. кафедрою 

12.01.21 №6 

20 
Про виконання плану видання навчально-методичної 

літератури за 2020 рік. 
Січень, 2021р. 

Зав. кафедрою 

 

21 

Організація та проведення ІХ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

«Наука.Студенство.Сучасність». 

Січень, 2021р 

Зав. кафедрою, 

доц. Олексюк О.Є. 
 

22 
Організація і проведення самостійної роботи зі 

студентами у ІІ семестрі 2020-2021 н.р. 
Лютий, 2021 р. 

Зав. кафедрою 

. 12.02.21 №7 

23 Стан і перспектива наукових публікацій НПП Лютий, 2021р. 
Зав. кафедрою 

 

24 
Антиплагіатний контроль науково – методичних 

розробок НПП 
Березень, 2021 р. 

Зав. кафедрою 
09.03.21 №8 

25 Про наукову роботу зі студентами. Квітень, 2021р. 
Зав. кафедрою 

 
13.04.21 №9 

26 
Забезпечення якості освіти за дистанційною формою 

навчання 
Квітень, 2021 р. 

Зав. кафедрою, 

доц. Михальченко 

Н.В. 
 

27 
Про стан виконання індивідуальних планів 

викладачами кафедри. 
Травень, 2021 р. 

Зав. кафедрою 
11.05.21 №10 

28 

Про організацію та якість проведення відкритих 

занять та взаємовідвідування викладачів у 2020/2021 

навчальному році. 

Травень, 2021 р. 

Зав. кафедрою 

 

29 

Про підсумки роботи колективу кафедри у 2020/2021 

навчальному році та основні завдання на наступний 

202/2022 навчальний рік. 

Червень, 2021 р. 

Зав. кафедрою 
8.06.19 №11 

30 
Про хід виконання плану наукової роботи кафедри за 

2020/2021 навчальний рік. 
Червень, 2021 р. 

Зав. кафедрою 
 

31 
 Про аналіз рейтингу НПП кафедри за І півріччя 2021 

р. 
Червень, 2021 р. 

Зав. кафедрою 
 

 



ІІ. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Зміст 

Терміни 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Позначка про 

виконання 

1. 
Забезпечити своєчасне складання та затвердження 

індивідуальних планів викладачів. Серпень 2020 р. НПП викладачі 

2. 
Удосконалити критерії оцінки знань студентів з 

дисциплін кафедри. 
Вересень 

2020 р. 
НПП викладачі 

3. 

Розробити та затвердити на засіданні кафедри 

персоніфікований план-графік проведення 

викладачами індивідуальних консультацій та 

модульного контролю знань. 

Вересень 2020 р. 

Січень 2021 р. 
Зав. кафедрою викладачі 

4. 

Вести систематичний контроль за виконанням 

викладачами кафедри навчального навантаження. 

Систематично аналізувати зміни фактичного 

навчального навантаження.  

Протягом року  

(2 рази на рік) 
Зав. кафедрою 

грудень 

2020 р. 

5. 

Вести щоденний контроль за виконанням 

викладачами  розкладу занять денної та заочної форм 

навчання. 
Щоденно Зав. кафедрою 

 

6. 

Складати рейтинг викладачів за підсумками 

навчальної, методичної, наукової та організаційної 

роботи за навчальний рік. 

За підсумками 

семестру 
Зав. кафедрою 

січень 

2021 р. 

7. 

Здійснювати систематичний контроль за виконанням 

індивідуального плану роботи викладача. 

Систематично на засіданнях кафедри слухати звіти 

викладачів про хід виконання плану. 

Щомісячно Зав. кафедрою 
 

ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Зміст 

Терміни 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Позначка про 

виконання 

1. Перевірити стан та наявність НМКД з усіх дисциплін, 

закріплених за кафедрою. 

Вересень 

2020р. 

Зав. кафедрою викладачі 

2. 
Розробити та затвердити перспективні плани видання 

підручників, навчальних посібників, статей, 

методичної літератури на 2018/2019рр. 

Жовтень 

2020 р. 

Зав. кафедрою викладачі 

3. Доопрацювати тестову базу з кожної дисципліни 

кафедри відповідно до розробленого плану. 

Вересень- 

Січень 

2020 – 2021 н.р. 

Зав. кафедрою, 

НПП  

5. 
Оновити екзаменаційні білети та тематику письмових 

контрольних робіт до модулів та заліку з дисциплін 

кафедри. 

Листопад 2020 р., 

Травень 2021 р. 
НПП 

 

6. Організувати проведення відкритих занять та 

взаємовідвідувань викладачів (за окремим планом). 

Вересень 2020 р. 

Травень 2021 р. 

Зав. кафедрою, 

НПП  

7. Проаналізувати форми та методику проведення 

контролю. Розробити та впровадити в навчальний 

Жовтень - 

Березень 
Зав. кафедрою 

 



процес нові форми проведення контролю самостійної 

роботи студентів. 

2020-2021 р.р.  

8. 

Удосконалити систему самостійної роботи студентів, 

визначити найбільш дієві форми контролю за її 

організацією, проведенням та її підсумками. 

Обговорити питання на засіданні кафедри. 

Лютий 

2021 р. 

Зав. кафедрою, 

НПП  

9. 

Разом з бібліотекою університету два рази на рік 

проводити інвентаризацію наявної науково-

методичної літератури та згідно з планом видання 

робити попередні замовлення на придбання 

необхідної навчальної літератури з дисциплін, 

закріплених за кафедрою. 

Листопад 2020 р. 

Квітень 2021 р. 
Зав. кафедрою 

 

10. 

Систематично аналізувати навчальні плани та  щороку 

надавати пропозиції робочим групам випускових 

кафедр щодо їх удосконалення. Здійснювати 

систематичний контроль за їх розробкою. 

Листопад 

2020 р. 
Зав. кафедрою  

 

11. 
Проаналізувати хід впровадження кредитно- 

трансферної  системи. Розглянути це питання на 

методичному семінарі кафедри. 

Січень 

2021 р. 
Зав. кафедрою  

 

IV. НАУКОВА РОБОТА 

№ Питання Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Позначка про 

виконання 

1 
Розробити і затвердити план науково-дослідної 

роботи в 2020-2021 н. р. 
Жовтень 2020 р. 

Зав. кафедрою, 

доц. Олексюк 

О.Є. 
 

2 

Завершувати розробку наукової теми кафедри 

виданням монографії, підручників, навчальних 

посібників. Розробити план підготовки та  структуру 

монографії, підручників, посібників викладачами 

кафедри на 2020 р. 

Жовтень 2020 р. 
НПП 

Олексюк О.Є.  

3 

Проаналізувати участь кожного викладача кафедри у 

виконанні НДР та її ефективність. Вжити заходів по 

її удосконаленню. 

Листопад 2020 р. 

Травень 2021 р. 

Зав. кафедрою 

 

4 

Вивчити стан підготовки та публікації статей 

викладачами кафедри. Скласти відповідний 

перспективний план та встановити контроль за його 

виконанням. 

Жовтень 2020 р. 

Травень 2021 р. 

Зав. кафедрою 

 

5 
Розробити план подання наукових статей у фаховий 

вісник університету на 2020-2021 н. р. 
Жовтень 2020 р. 

Зав. кафедрою, 

НПП  

6 
Взяти участь у науково-практичній конференції 

«Наука. Студентсво. Сучасність» 
Травень 2021 р. НПП 

 

7 

Організовувати   участь студентів у міжнародних, 

всеукраїнських, загальноуніверситетських 

конференціях та конкурсах.  

Протягом року 

(за окремим 

планом)   

НПП 
 

8 
Систематично оновлювати виставку наукових праць 

викладачів. 
Протягом року 

Зав. кафедрою, 

НПП  

9 
Організувати підготовку наукових статей у 

зарубіжних виданнях та публікацій у виданнях,  
Протягом року 

Зав. кафедрою, 

НПП  



зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах 

даних. 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА  ВИХОВНА  РОБОТА 

№ Питання 
Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Позначка про 

виконання 

1 
Забезпечити активну участь викладачів у  проведенні 

громадських заходів в університеті. 

Протягом 

навчального року   

(за окремим 

планом) 

Зав. кафедрою  
 

2 
Забезпечити організацію і контроль за роботою 

членів  профорієнтаційних груп.      

Протягом 

навчального року  

 (за планом 

засідання 

кафедри) 

Зав. кафедрою  
 

3 
Встановити контроль за виконанням плану 

підвищення кваліфікації викладачів кафедри. 

Січень 2021 р.- 

Лютий 2021 р. 

(за окремим 

планом) 

Зав. кафедрою 
 

4 
Організувати роботу  науково-методичного семінару 

кафедри. 

Протягом 

навчального року   

(за окремим 

планом) 

Зав. кафедрою, 

доц. 

Михальченко 

Н.В. 

 

6 

Взяти участь у реалізації комплексного плану 

виховної роботи на 2020/2021 н. р. в університеті та 

факультеті. 

Протягом 

навчального року 
Зав. кафедрою 

 

8 

Проводити бесіди в академічних групах про визначні 

постаті української та світової історії, культури, 

науки, політики (з нагоди ювілейних дат), визначних 

дат календаря. 

Вересень 2020 р. – 

травень 2021 р. 

(за окремим 

планом) 

НПП, 

куратори  

9 

Організувати екскурсії студентів 1 курсу по музеях, 

театрах,  інших пам’ятках історії та культури  міста, 

України. 

Вересень – 

листопад 2020 р. 

(за окремим 

планом) 

куратори 
 

 

Завідувач кафедри                          А. І. Яблонський 
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