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I. Загальна характеристика факультету. 

Упродовж звітного періоду діяльність здійснювалася у відповідності до 

Концепції розвитку ІДГУ в цілому та стратегії розвитку педагогічного 

факультету, зокрема, на 2021-2027 р.; остання була схвалена факультетською 

Вченою Радою (прот. № 1 від 24.09.2020 року), де представлено аналіз поточної 

роботи за 2020 рік.  

Контингент студентів педагогічного факультету за станом на 29.12.20 р. є 

такий: 
 денна форма навчання – 416 осіб. (у тому числі: ОС «бакалавр» - 336 ст. 

                                                                                 ОС «магістр» - 80 ст. 

(у 2019 році відповідно:  426 осіб. (у тому числі: ОС «бакалавр» - 360 ст. 

                                                                                  ОС «магістр» - 66 ст. 

 заочна форма навчання – 300 осіб. (у тому числі: ОС «бакалавр» - 200 ст. 

                                                                                   ОС «магістр» - 100 ст.) 

 (у 2019 році відповідно:  329 осіб. (у тому числі: ОС «бакалавр» - 202 ст. 

                                                                                   ОС «магістр» - 127 ст. 

                                                                                    

 Загалом на факультеті навчається 693 студента. (у тому числі:  

                                                                          ОС «бакалавр» - 524 ст. 

                                                                          ОС «магістр» - 169 ст.) 

          (у 2019 році навчалося на факультеті відповідно:  755 осіб. 

 

До найбільш суттєвих здобутків у звітний період відносимо успішну 

акредитацію (вперше в історії нашого ЗВО) двох спеціальностей: - 1) 011 Освітні, 

педагогічні науки. ОП: Теорія і методика професійної освіти. Освітній ступінь – 

доктор філософії (це дозволило в перспективі розширювати спектр надання 

освітніх послуг не лише вітчизняним здобувачам, а й іноземцям); 2) 014 Середня 

освіта. Предметна спеціальність: 014.11 Фізична культура. ОП – Середня освіта: 

фізична культура. Освітній ступень – магістр. Гаранти означених спеціальностей 

– проф. Кічук Н.В., проф. Максимчук Б.А. 

Завдячуючи неймовірним особливим зусиллям керівника випускової кафедри 

доц. Івановій Д.Г., злагодженій командній роботи кафедр загальної та спеціальної 

освіти й дошкільній та початковій освіти впродовж листопада – грудня 2020 року 

акредитовано спеціальність 013 Початкова освіта. ОП: Початкова освіта. 

Інклюзивна освіта. Освітній ступінь – магістр, а також спеціальність 012 

Дошкільна освіта. ОП: Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта. 

Освітній ступінь – магістр. Гаранти означених спеціальностей – проф. Біла О.О., 

проф. Лєсіна Т.М. (доц. Іванова Д.Г.). 

Упродовж звітного періоду не вдалося розширити ліцензійний обсяг на 

спеціальність 016 Спеціальна освіта. ОП: Спеціальна освіта (логопедія), а також 

здійснити ліцензування освітнього ступеня «магістр» через відсутність фахівців 

вищої кваліфікації. Наполеглива робота в цьому напрямку триває . 

Діяльність Ученої Ради факультету здійснювалась згідно запланованих 

заходів: упродовж 2020 року відбулося 9 засідань, на яких обговорювались 

ключові питання освітнього процесу, студентського самоврядування, 

публікаційної активності викладачів-науковців, про соціальних ініціатив 



професорсько-викладацького складу та студентства. До прикладу, комісією, котру 

очолювала голова факультетської ради якості освіти в. о. доц. Сич Ю.І. 

підготовлено на засідання Вченої Ради факультету таке питання: «Підсумкова 

атестація випускників денної і заочної форм навчання: специфіка організації під 

час карантину, документація, підготовленість студентів» (прот. № 11 від 

28.05.20); комісією, котру очолювала керівник різновиду практики студентів 

факультету доц. Звєкова В.К., було представлено на обговорення «Дієвість 

системи практики студентів педагогічного факультету в контексті 

компетентнісного підходу» (прот. № 2 від 08.10.20 р.); комісією, котру очолювала 

проф. Біла О.О., підготовлено питання такого змісту: «Інтерактивний характер 

освітнього процесу на факультеті: імператив якісної підготовки здобувачів вищої 

освіти» (прот. № 3 від 02.11.20 р.).  

В цілому ж план роботи Вченої Ради факультету виконано в повному обсязі; 

конструктивною виявилась практика звітування про хід виконання прийнятих 

рішень, а також підготовки до обговорення на засіданнях Ученої Ради відповідних 

питань саме певною комісією, яка призначається заздалегідь. 

 

II. Освітня діяльність та інформаційне забезпечення освітнього 

процесу. 

Впродовж звітного періоду організаційне та навчально-методичне забезпечення 

освітнього процесу відбувалось через:  

 контрольні відвідування навчальних занять викладачів керівниками 

підрозділів (до прикладу, у 2020 році деканом відвідано 9 занять, зав. каф. – 

доц. Івановою Д.Г. – 13 занять, доц. Баштовенко О.А. – 10 занять); 

 організація взаємовідвідуваньвикладчами форм навчальної роботи колег (до 

прикладу, по кафедрі загальної педагогіки, дошкільної, початкової та 

спеціальної освіти лише в II  семестрі 2019-2020 н.р. було 22 

взаємовідвідувань, що пов’язане із новопосталими завданнями дистанційного 

режиму освітнього процесу); 

 посиленої уваги з боку завідувачів випускових кафедр до контролю 

викладацької діяльності педагогів-сумісників (доц. Шевчук А.С., вчителі-

методисти – Станєва Ю.І. та ін. – зав. каф. початкової та дошкільної освіти; 

викл. Каплієнко А.І. та ін. – зав. каф. загальної та спеціальної освіти; доц. 

Шишман І.І. та ін.  – зав. каф. музичного та образотворчого мистецтва; викл. 

Станєва С.В. – зав. каф. фізичної культури, біології та основ здоров’я). 

Планування та виконання індивідуального плану здобувачів відбувається згідно 

вимог нормативної бази ІДГУ; цей аспект складає предмет особливої уваги з боку 

деканата. 

Практична підготовка здобувачів та питання їх працевлаштування набули у 

звітний період виключної актуальності у зв’язку із актуалізацією на факультеті 

проблематики створення команди стейкхолдерів та ради модераторів практики 



студентів. Так, у межах кафедри загальної педагогіки і спеціальної освіти мережа 

практик представлена 19 видами (психолого-педагогічна, логопедично-

корекційна, виробнича, науково-дослідна, викладацька тощо), кафедри музичного 

та образотворчого мистецтва – 14 видами (зокрема, ознайомча, виховна та ін.), 

кафедра фізичної культури, біології та основ здоров’я – 20 видами (зокрема, 

тренерська, педагогічна з шкільного курсу «Захист Вітчизни» тощо), кафедра 

дошкільної та початкової освіти – 15 видами (зокрема, асистентська та ін.) 

На факультеті створено Раду стейкхолдерів у складі (до прикладу, - ОС 

«бакалавр» - спеціальність 016 Спеціальна освіта. ОП: «Спеціальна освіта». – 

проф. Дмитрієва  І.В. (ДЗВО «Донбаський державний педуніверситет), доц. 

Літовченко О.В. (ДЗ «Південноукраїнський національний пед. Університет ім. К. 

Д. Ушинського);  ОС «магістр» - спеціальність 012 «Дошкільна освіта». ОП:  

Дошкільна освіта. Альтернативна дошкільна освіта. ОП: «Дошкільна освіта. 

Інклюзивна освіта» - проф. Гнізділова О.А. (Полтавський національний пед. 

Університет ім. В. Короленка), проф. Трифонова О.С. (Миколаївський 

національний університет ім. В. Сухомлинського), Шинкарьова Ж.В.  (директор – 

засновник Англійського дитячого клубу «Жосмінка»), Бакеркіна О.Р. (директор 

приватної організації «Приватний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Соняшник», м. Ізмаїл); доц. Волканецька Ж.М. – начальник відділу освіти 

Ізмаїльської міської Ради). ОС «доктор філософії» - спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки. ОНП «Освітні, педагогічні науки» - проф. Жорова І.Я. 

(«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної Ради), проф. 

Гнезділова К.М. (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького), 

проф. Чайка В.М. (Тернопільський національний пед. Університет ім. В. 

Гнатюка). 

     На педагогічному факультеті повністю дотримується мовне законодавство. 

 

 III Формування контингенту здобувачів 

     На факультеті здійснюється цілеспрямована і системна профорієнтаційна 

робота. Випусковими кафедрами підготовлено відповідні проспекти, презентації 

тощо; вивчається питання про ініціювання нових спеціальностей, ОП (на кшталт 

ОП «Початкова освіта. Дошкільна освіта», «Музичне мистецтво та хореографія», 

«Художня освіта та культура», «Менеджмент соціокультурної діяльності», 

(магістратура), «Фізична культура і спорт» (магістратура). ОП «Андрогогіка. 

Освіта дорослих» (бакалавр); ОП «Спеціальна освіта. Інклюзивна освіта»).  

У 2020 році здійснено запланований випуск фахівців з огляду на 

держзамовлення. Так, випуск фахівців у межах заочної форми навчання склав 158 

осіб (у тому числі на ОС «бакалавр» - 92 випускника, ОС «магістр» - 66 

випускників). Відносно переведення, відрахування та поновлення здобувачів, то 

цей аспект діяльності педагогічного факультету відтворює наступне: по очній 

формі навчання – 1 студ. (Чеботар Л., 22 гр.) була переведена на заочну форму, 2 



студ. – поновлені у 33 гр. (Кюркчі  О., Булгакова Н.), 1 студ. У 324 гр. (Євстафієва 

С.), а відраховано 12 студентів; у межах бакалаврату заочної форми навчання 

переведено 4 особи, поновлено 1 студент, а відраховано 14 осіб; щодо 

магістратури, то 8 осіб були поновлені, а 12 магістрантів – відраховані. 

 

IV Кадрова політика на факультеті. 

     Кадрова політика на факультеті здійснюється у відповідності із Концепцією 

розвитку ІДГУ та стратегічними заходами, передбаченими на найближчий час. 

При цьому активно використовується ресурс магістратури, аспірантури та 

докторантури. Про чисельність та кваліфікаційний рівень науково-педагогічних 

працівників педагогічного факультету засвідчують такі дані:  

 

Чисельність та кваліфікаційний рівень науково-педагогічних 

працівників кафедри дошкільної та початкової освіти 

 

№ 

з/

п 

Найменування Кількість 

1. Чисельність штатних 

науково-педагогічних 

працівників (всього) 

9 

   Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 
у т.ч. докторів наук 4 

Кічук Н.В., Біла О.О., Лесіна 

Т.М., Грама Н.Г. 

 кандидатів наук, проф. -  

 

кандидатів наук, доц. 5 

Іванова Д.Г., Пенькова С.Д., 

Шевчук А.С., Граматик 

Н.В.,  Сич Ю.І.  

 кандидатів наук, ст. викл. -  

 викладачів -  

 асистентів -  

 аспірантів 16  

 докторантів 1 Граматик Н.В.  

 пошукачів -   

2. Чисельність зовнішніх 

сумісників    (всього) 
5  



 у т.ч. докторів наук, проф. 2 Гуменникова Т.Р., 

Богданець-Білоскаленко Н.І. 

 кандидатів наук, доц. 1 Житомирська Т.М. 

 викладачів 2 Бріцкан Т.Г., Станєва Ю.І. 

 

Підвищення кваліфікації/стажування 

№

 

з/

п 

П.І.Б. 

Найменування ЗВО, 

підприємства, організації, 

установи, де проходило ПК   

Вид ПК  

(стажування, 

курси, 

творчавідпустк

а і т.п.) 

Термін ПК 

1

. 

Кічук 

Н.В. 

Протидія та реагування на 

випадки насильства в умовах 

дистанційного навчання в період 

COVID19»  

ГО «LaStrada –Україна» (м. Київ) 

онлайн-заняття 

для педагогів 

4 год. 

23 вересня 

2020 року 

Ш Придунайський фестиваль  

психолого-педагогічних інновацій 

« Арт-терапія в портфелі» (БФ 

«САРОКА», м. Київ – м. Ізмаїл) 

6 годин 17.02.2020 

Сучасні методи та технології 

викладання в університеті 

(Тренінговий центр T-Update (м. 

Київ) – суб’єкт підвищення 

кваліфікації) на базі МАУП, 

м. Ізмаїл, сертифікат 

Тренінг 

18 год. 

13-14 березня 

2020 р. 

2

.  

Біла 

О.О. 

Протидія та реагування на 

випадки насильства в умовах 

дистанційного навчання в період 

COVID19»  

ГО «LaStrada -Україна» (м. Київ) 

онлайн-заняття 

для педагогів 

4 год. 

23 вересня 

2020 року 

3

. 

Іванова 

Д.Г. 

«Хмарні сервіси для онлайн 

навчання на прикладі платформи 

Zoom» (Інститут Науково-

дослідний Люблінського науково-

Міжнародне 

підвищення 

кваліфікації 

28.09.2020 – 

05.10.2020 



технологічного парку та IESF 

Міжнародна фундація науковців 

та освітян, м. Люблін (Республіка 

Польща)  

Сертифікат ES№1589/2020 від 

05.10.2020 р. 

45 год. 

Отримання диплома магістра зі 

спеціальності 014 Середня освіта. 

Предметна спеціалізація 014.02 

Середня освіта. Мова і література 

(англійська). Освітня програма: 

Середня освіта: мова і література 

(англійська). Диплом 

М20№102784 від 30.07.2020 р. 

Отримання 

другої вищої 

освіти 

(ОС «магістр») 

2019-2020 рр. 

Підвищення кваліфікації вчителів: 

через самоосвіту до професійного 

зростання (Інтернет-конференція) 

ТОВ «На урок» свідоцтво №К38-

869453 

 

10 год. 

21.11.2020 

Робота закладу освіти в умовах 

карантину – сертифікат 

https://school.pedrada.com.ua/certifi

cate/985ef3d7-a407-4e3a-b747-

0cdb0536cfa0 Цифрове 

видавництво МЦФЕР-Україна, 

Вища школа освітнього 

менеджменту 

https://school.pedrada.com.ua/ 

Підвищення 

кваліфікації 

15 год. 

01.05.2020 - 

01.06.2020  

Протидія та реагування на 

випадки насильства в умовах 

дистанційного навчання в період 

COVID19»  

ГО «LaStrada -Україна» (м. Київ) 

онлайн-заняття 

для педагогів 

4 год. 

23 вересня 

2020 року 

Інтелект-карти в інтегрованому 

навчанні та професійному 

розвитку (на базі ДЗВО 

«Університет менеджменту 

Курси 

підвищення 

кваліфікації 

01.05.2020 - 

30.06.2020  

https://school.pedrada.com.ua/certificate/985ef3d7-a407-4e3a-b747-0cdb0536cfa0
https://school.pedrada.com.ua/certificate/985ef3d7-a407-4e3a-b747-0cdb0536cfa0
https://school.pedrada.com.ua/certificate/985ef3d7-a407-4e3a-b747-0cdb0536cfa0
https://school.pedrada.com.ua/


освіти») 

Сертифікат про розширення 

професійних компетентностей 

(підвищення кваліфікації) № 

568/20Д від 01.07.2020 р.  

30 год. 

Ш Придунайський фестиваль  

психолого-педагогічних інновацій 

« Арт-терапія в портфелі» (БФ 

«САРОКА», м. Київ – м. Ізмаїл) 

6 годин 17.02.2020 

Учительський коучинг: сприяння 

розвитку сталих змін 

Онлайн-курс на платформі 

Coursera (завершено 27.06.2020 р.) 

Сертифікат 

http://coursera.org/verify/8TQSFY9

F76BE 

Онлайн-курс 

5 тижнів 

01.04.2020 - 

30.06.2020. 

Тренінг-марафон «Супер НУШ»  

Освітній проєкт Ed_Lab (суб’єкт 

підвищення кваліфікації) 

сертифікат №020420050 

Онлайн 

марафон-тренінг 

10 год. 

06-09.04.20 

Сучасні методи та технології 

викладання в університеті 

(Тренінговий центр T-Update (м. 

Київ) – суб’єкт підвищення 

кваліфікації) на базі МАУП, 

м. Ізмаїл, сертифікат №101/2020 

Тренінг 

18 год. 

13-14 березня 

2020 р. 

Антикризовий національний 

онлайн - EdCamp 2020: школа 

зараз і у «світіпісля», 

сертифікат № EU 2020/1119  

онлайн-EdCamp 

13 год. 

13-17 квітня 

2020 р. 

4

. 

Лесіна 

Т.М. 

Протидія та реагування на 

випадки насильства в умовах 

дистанційного навчання в період 

COVID19»  

онлайн-заняття 

для педагогів 

4 год. 

23 вересня 

2020 року 

http://coursera.org/verify/8TQSFY9F76BE
http://coursera.org/verify/8TQSFY9F76BE


ГО «LaStrada -Україна» (м. Київ) 

Підвищення кваліфікації  з 

англійської мови 

ПК 02125467/000040-20 (2 

кредити ЄКТС) 

курси 

60 год. 

13.01.2020-

24.01.2020, ІДГУ 

5

. 

Гуменни

кова Т.Р. 

Міжнародна тренінгові кампанія  

«Основа» - тренінг 

Тренінг – 6 

годин 
29.05.2020 

ТОВ « На урок» 
Тренінг - 13 

годин 
15.05.2020 

Ш Придунайський фестиваль  

психолого-педагогічних інновацій 

« Арт-терапія в портфелі» (БФ 

«САРОКА», м. Київ – м. Ізмаїл) 

6 годин 17.02.2020 

Сучасні методи та технології 

викладання в університеті 

(Тренінговий центр T-Update (м. 

Київ) – суб’єкт підвищення 

кваліфікації) на базі МАУП, 

м. Ізмаїл, сертифікат 

Тренінг 

18 год. 

13-14 березня 

2020 р. 

ТОВ «На урок» підвищила 

кваліфікацію за напрямом 

розвитку професійних 

компетентностей під час 

вебінару/дистанційна форма 

навчання/ «Навички ХХІ століття: 

орієнтири для освітян»  

обсягом 6 академічних годин  

Підвищення 

кваліфікації 

(0,2 кред. ЄКТС) 

07.11. 2020 

Social Entrepreneurship for 

university professors within the 

project “EU4Youth – Social 

Innovaon Impact – a strategic 

partnership!” developed by the 

“Alaturi de Voi” Romania  

Foundaon with financing from the 

European Commission through the 

“EU4Youth – Fostering youth 

24 training hours 23-28. 2020 



employment and societal change 

through social entrepreneurship” 

programme. 

Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників ЗВО 

«Освітній десант. Онлайн»  

6 год. 13.12. 2020 

Марафон–фест «Арт-ключ 

онлайн» 
12 год. 8-9.02.2020 

ТОВ «На урок» підвищила 

кваліфікацію під час вебінару 

«Навички  XXІ століття: 

розвивати не можна відмовитися» 

за напрямами: «Наскрізні 

навички», «Практичні прийоми»  

(свідоцтво №В 311-1244328)  

2 години 

(0,06 кред. 

ЄКТС) 

24.06.2020 

6

. 
Сич Ю.І. 

Підвищила кваліфікацію за 

програмою «Використання 

сервісів Google для організації і 

підтримки електронного 

навчального курсу» сертифікат 

№КПК 02125467/00988-20 

ІДГУ, курси ПК 

30 год. 

04.09.2020  - 

08.09.2020  

Ш Придунайський фестиваль  

психолого-педагогічних інновацій 

« Арт-терапія в портфелі» (БФ 

«САРОКА», м. Київ – м. Ізмаїл) 

6 годин 17.02.2020 

7

. 

Житоми

рськаТ.

М. 

Organizational and legal principles 

of transportation system functioning 

in Ukraine and Poland  

Стажування 

180 год. 

21.09.2020-

30.10.2020  

8

. 

Шевчук 

А.С. 

Кращі практики, навчальні 

програми та стандарти якості 

дошкільної освіти: міжнародний 

контекст  

Навчання за Програмою 

підтримки освітніх реформ в 

Україні «Демократична школа» 

(2017-2021), що реалізується 

Європейським центром ім. 

Вергеланда у співпраці з 

Підвищення 

кваліфікації 

16 год. 

22.08.2020 – 

27.10.2020 



Всеукраїнським фондом «Крок за 

кроком», МОН України та Радою 

Європи за підтримки Міністерства 

закордонних справ Норвегії (серія 

вебінарів) Сертифікат UKR-

17/0010_20/264 

 

 

Підвищеннякваліфікації / стажування по кафедрі загальної 

педагогіки і спеціальної освіти 

№ 

з/п 
П.І.Б. 

Найменування ЗВО, 

підприємства, організації, 

установи, де проходило ПК   

Вид ПК  

(стажування

, курси, 

творчавідпу

стка і т.п.) 

Термін 

ПК 

1. Звєкова В.К. 

Підвищила кваліфікацію через 

курси з української мови 

(свідоцтво) 

курси 

 

 

2020 р. 

 

 

2. Звєкова В.К. 

Громадська організація 

«Українська асоціація 

корекційних педагогів» та 

отримала членський квиток 

Членський 

квиток 

(посвідчення 

№ 

937/2019) 

 

 

 

 

3. Звєкова В.К. 

- підвищення кваліфікації 

за програмою «Теорія та 

методика виховання 

дітей з порушеннями 

мовлення» на базі 

факультету спеціальної 

та інклюзивної освіти, 

кафедри 

психокорекційної 

педагогіки, 

Національного 

педагогічного 

університету імені М.П. 

Драгоманова 

свідоцтво 

12СС/003092 
2020 р. 



 

4. Талмач Ю.Б. 

- підвищення кваліфікації 

за програмою 

«Інклюзивне навчання 

дітей з розладами 

аутичного спектру в 

закладах загальної 

середньої освіти» на базі 

факультету спеціальної 

та інклюзивної освіти, 

кафедри 

психокорекційної 

педагогіки, 

Національного 

педагогічного 

університету імені М.П. 

Драгоманова 

 

свідоцтво 

12СС/003093 
2020 р. 

5. Сурганова А.В. 

- підвищення кваліфікації 

за програмою «Ранне 

виявлення і 

профілактика 

мовленнєвих порушень у 

дітей» на базі 

факультету спеціальної 

та інклюзивної освіти, 

кафедри 

психокорекційної 

педагогіки, 

Національного 

педагогічного 

університету імені М.П. 

Драгоманова, свідоцтво 

12СС/003092 

 

свідоцтво 

12СС/003091 
2020 р. 

6. Мондич О.В. 

Громадська організація 

«Українська асоціація 

корекційнихпедагогів» та 

отримала членський  квиток  

членський 

квиток 

(посвідчення 

№ 937/2019) 

 

 

7. Мондич О.В. Підвищила кваліфікацію за 

програмою «Використання 

Курси(30 

год.) 
2020 р. 



сервісів Google для організації 

і підтримки електронного 

навчального курсу»  

 

(сертифікат 

№ КПК 

02125467/000

973-20). 

 

8. Мондич О.В. 

Підвищила кваліфікацію 

закінчивши міжнародний курс 

«Стан і перспективи методики 

вивчення польської мови у 

закладах середньої та вищої 

освіти» (30 год) 

 

сертифікат

відповідно 

до 

Загальноєвро

пейської 

рекомендації 

з мовної 

освіти (на 

рівні В2) з 

мов країн 

Європейсько

го Союзу 

(польська 

мова) 

 

2020 р. 

9. Лунгу Л.В. 
член ГО «Української асоціації 

корекційних педагогів» 

членський 

квиток 

(посвідчення 

(№913/2019). 

 

 

10 
Холостенко 

Ю.В. 

Громадська організація 

«Українська асоціація 

корекційних педагогів» та 

отримала членський квиток 

(посвідчення № 937/2019) 

членський 

квиток 
 

11 Сурганова А.В. 

Громадська організація 

«Українська асоціація 

корекційних педагогів» та 

отримала членський квиток 

(посвідчення № 937/2019) 

членський 

квиток 
 

12 проф.  Князян 
Є членом Української асоціації 

викладачів французької мови 
  



М.О. та Асоціації «Альянс Франсез» 

м. Одеси. 

 

 

13 
Рашидов С.Ф.  

 

Міжнародне наукове 

стажування (Стамбул, 

Туреччина) 

 

 03-09. 07. 2020 р 

 

 

Чисельність та кваліфікаційний рівень науково-педагогічних 

працівників кафедри музичного та образотворчого мистецтва 

 

№ 

з/п 

Найменування Кількість 

1. Чисельність штатних 

науково-педагогічних 

працівників (всього) 

12 

   Прізвище, ім’я, по батькові 

 у т.ч. докторів наук   

 кандидатів наук, проф.   

 кандидатівнаук, доц. 5 Сироткіна Ж.Є., 

Бухнієва О.А., Бойчев І.І., 

Пастир І.В., Паньків Г.С. 

 доцентів 4 Банкул Л.Д., Затинченко 

О.М., Кара О.Д., Шишман І.І 

 ст. викл. 1 Чеботар Л.І. 

 викладачів 1 Григорчук Е.М. 

 асистентів   

 аспірантів 1 Манчук Н.І. 

 докторантів   

 пошукачів   

2. Чисельність зовнішніх 

сумісників    (всього) 
3  

 ут.ч. докторів наук, 

проф. 
 

 



 кандидатів наук, доц.   

 викладачів 3 Сарвілова Д.С., 

Денисов С.В., Фролова С.О. 

 

 

Підвищення кваліфікації / стажування 

№ 

з/п 
П.І.Б. 

Найменування ЗВО, 

підприємства, організації, 

установи, де проходило ПК   

Вид ПК  

(стажування, 

курси, творча 

відпустка і 

т.п.) 

Термін 

ПК 

1. 
Банкул 

Л.Д. 

Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет 
курси 

14.07. 2020 –

 20.07. 2020 

2. 
Банкул 

Л.Д. 

Ізмаїльський державний 

гуманітарний університет 
курси 

25.09.2020 –

 30.09. 2020  

3. 

Банкул 

Л.Д., 

Паньків 

Г.С., 

Сироткіна 

Ж.Є. 

Instytut Badawczo–Rozwojowy 

Lubelskiego Parku Naukowo 

Technologicznego Sp. z o.o 

Lublin, Republic of Poland 

Міжнародне 

підвищення 

кваліфікації 

(Вебінар) 

«ONLINE 

LEARNING AS 

A NON-

TRADITIONAL 

FORM AO THE 

MODERN 

EDUCATION 

ON YHE 

EXEMPLE OF 

THE MOODLE 

PLATFORM» 

9-16 

листопада 

2020 

4. 

Паньків 

Г.С.. 

California Institute of the Arts Підвищення 

кваліфікації 

або стажування 

з отриманням 

посвідчення 

(міжнародне) 

19.05.2020 –

 30.05.2020 



Coursera 

5. 

Паньків 

Г.С.. 

Наукова комунікація в 

цифрову епоху 

Онлайн-курс 

наплатформі 

Prometheus 

Травень-

червень 2020 

6. 
Сироткіна 

Ж.Є. 
ТВО «Всеосвіта» 

Навчальний 

курс для 

педагогічних 

працівників 

закладів освіти 

«Інтегрований 

курс 

«Мистецтво»: 

теоретико-

прикладний 

аспект» (36 

годин) 

21.07.2020-

21.08.2020 

7. 
Сироткіна 

Ж.Є. 

The Museum of Modern Art and 

offered through Coursera 

Підвищення 

кваліфікації 

або стажування 

з отриманням 

посвідчення 

(міжнародне) 

Coursera 

23.03.2020-

23.04.2020 

 

 

Чисельність та кваліфікаційний рівень науково-педагогічних 

працівників кафедри фізичної культури, біології та основ здоров'я  

 

№ 

з/п 

Найменування Кількість 

1. Чисельність штатних 

науково-педагогічних 

працівників (всього) 

9 

   Прізвище, ім’я, по батькові 

 у т.ч. докторів наук 1 Максимчук Борис 

Анатолійович 



 кандидатів наук, доц. 4 Баштовенко Оксана 

Анатоліївна 

Ярчук Геннадій Васильович 

Ніфака Ярослав Миколайович 

Вовк Анатолій Миколайович 

 кандидатів наук, ст. 

викл. 

1 Житомирський Леонід 

Олександрович 

 викладачів 1 Радіонов Олександр Іванович  

 асистентів   

 аспірантів 2 Сілаєв Віталій Віталійович 

ГанчєваКристина Миколаївна 

 докторантів   

 пошукачів   

2. Чисельність зовнішніх 

сумісників    (всього) 
1  

 у т.ч. докторів наук, 

проф. 
 

 

 кандидатів наук, доц.   

 викладачів 1 Станєва Світлана Василівна 

 

Підвищення кваліфікації / стажування 

№ 

з/п 
П.І.Б. 

Найменування ЗВО, підприємства, 

організації, установи, де проходило 

ПК   

Вид ПК  

(стажування, 

курси, 

творчавідпус

тка і т.п.) 

Термін 

ПК 

1. 
Баштове

нко О.А. 

ІППО - Платформа інститутів після 

дипломної педагогічної освіти 

вебінар 15 

год. 

Сертифікат 

№8148475556

3 

27.11.2- -

28.11.20 

 

 

V Ефективність науково-дослідницької діяльності на педагогічному 

факультеті у 2020 році. 



Ефективність науково-дослідницької діяльності на педагогічному факультеті у 

2020 році характеризують: 1) позитивна динаміка набуття фахівцями вчених звань 

– отримати вчене звання професора Максимчук Б.А., Біла О.О., рекомендована 

Вченою Радою ІДГУ – Богданець-Білоскаленко Н.І.; отримала вчене звання 

доцента Граматик Н.В., а рекомендацію на це звання отримали Атмажов І.Д., 

Мондич О.В.; 2) публікаційна активність науково-педагогічних працівників, 

зокрема, щодо публікації результатів наукового доробку у науко метричних базах 

Scopus та Vebovsince. До прикладу, по кафедрі дошкільної та початкової освіти 

склалась дуже позитивна ситуація, а саме:  

У виданнях, що входять до науково-метричної бази Web of Science 

 

Богданець-

Білоскаленко Н.І

.,Горошкіна О.М., 

Коваленко О.М. 

Шляхи вдосконалення 

методичної підготовки 

майбутніх учителів-

словесників до реалізації 

компетентнісного підходу. 

Българскийезик. № 4.  

(англ. мовою). 

URL:https://lib.iitta.gov.ua

/721694/ 

Біла О.О.,  

Граматик Н.В., 

Іванова Д.Г. 

Bila O., Gramatik N., Ivanova 

D.The Modern Knowledge of 

Microbiology is an Important 

Aspect of the Research 

Competence of the Future 

Bachelor in Natural Sciences. 

La  PrensaMedicaArgentina.  

2020. Volume-106. 

 

Special Issue – 3. P.1-5. 

URL:https://www.scholarsli

terature.com/article_pdf/4/s
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Сілаєва В.В., Чеботар Л.І.; надано рекомендацію відповідним кафедрам про 

врахування означеного у процесі розгляду конкурсних питань.  

Завдяки скоординованій роботі зі студентським самоврядуванням ініційовано 

матеріальне заохочення профкомом низки студентів-активістів з нагоди Міжнародного 

дня студентів 17.11.20 р. – Тарасенко Вікторія (24 гр.), Шевченко Вікторія (36 гр.), 

Азирова Олена (47 гр.), Нягу Валерія (441 гр.), Лисенко Інна (33 гр.), Співак Анна (43 

гр.), Іваненко Олена (364 гр.), Нейчев Сергій (45 гр.), Чернявський Олексій (22 гр.), 

Лаговська Вікторія (36 гр.). 

 

VII Інформаційне забезпечення освітнього процесу. 

          Інформаційне забезпечення освітнього процесу на факультеті відбувається у 

взаємодії із університетською бібліотекою та Центром інноваційних технологій ІДГУ. 

Специфіка дистанційного навчання вимагала партнерських відносин із технічним 

персоналом лабораторії ІКТ задля якісного розв’язання проблемних питань, 

пов’язаних із оновленням комп’ютерної підтримки освітнього процесу на факультеті. 

Всі викладачі та лаборанти кафедр факультету успішно пройшли курси вдосконалення 

дистанційного консультування здобувачів освіти. 

 

VIII Модернізація фізичного виховання та розвиток студентського спорту. 

         Модернізація фізичного виховання та розвиток студентського спорту – предмет 

особливої уваги Вченої Ради факультету, студентського самоврядування, деканату. 

Періодично на нарадах обговорюються проблемні питання, заслуховуються доповіді 

фахівців (зокрема, доц. Ярчука Г.В., ст. викл. Житомирського Л.О., викл. Сілаєва 

В.В.). Схвальної оцінки набули персональні досягнення здобувачів,  які опановують 

ОП: Фізична культура і спорт: тренерсько-викладцька діяльність. До прикладу, у 2020 

році став чемпіонам Європи з боксу студ. Захарєєв Ю. (27 гр.); у листопаді 2020 року 

на чемпіонаті України з вільної боротьби виконав нормативи майстра спорту студ. 

Казанжи Георгій (27 гр.). 

 

IX Перспективні напрями діяльності у 2020 році. 

Перспективні напрями діяльності у 2020 році:  

  активізувати роботу факультетської Ради якості, спрямовану на реалізацію 

компетентнісного підходу в освітньому процесі; 

  стимулювати персональну відповідальність викладачів, керівників підрозділів у 

розв’язанні новопосталих завдань, пов’язаних із філософією Нової української 

школи; 

  дбаючи про повноцінну реалізацію Стратегії розвитку педагогічного факультету 

на 2021-2027 р.р., спрямовувати педагогічні інновації, щодо розширення мережі 

освітніх послуг та вдосконалення їх якості. 

 

 



 

Декан педагогічного факультету                                                проф. Кічук Н.В.  

 


