
Звіт в.о. завідувача кафедри педагогіки факультету психології кандидата 

педагогічних наук, доцента Жукової О.А. 

ректору про роботу кафедри в 2018/2019 навчальному році 

 

1.  РОБОТА З КАДРАМИ 

 

1.1.  Склад кафедри (кількість осіб та ставок) 

Загальна кількість науково-педагогічних працівників – 11 осіб: 7 ставок; 

загальна кількість наукових працівників – 0; кількість докторів наук – 2 особи: 0,5 

ставки; кількість кандидатів наук – 9 осіб (з них доцентів – 4 особи): 4 ставки; 

кількість доцентів без наукового ступеня – 1; кількість аспірантів – 1. 

 

1.2.  Захист дисертацій, робота з аспірантами та докторантами 

У 2018-2019 навчальному році на кафедрі навчалася одна аспірантка 

Вигранка Тетяна Василівна – керівник к.пед.н., доц. Жукова О.А. 

У травні 2019 р., аспіранткою Вигранка Т.В. представлено до 

спеціалізованої вченої ради кандидатську дисертацію: «Дидактичні умови 

формування мовленнєвої компетентності майбутніх філологів в освітньому 

середовищі закладу вищої освіти», (наук. керівник Жукова О.А.) 

Жуковою О.А. представлено до спеціалізованої вченої ради дисертацію на 

здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за темою: «Дидактична 

система формування соціальної компетентності студентів гуманітарних 

спеціальностей класичних університетів засобами ігрових технологій» (травень 

2019 р.). 

 

1.3.  Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань 

У період з 30.01.2019 по 01.02.2019 на XVI міжнародній методичній школі-

семінарі «Сучасні педагогічні технології» підвищили кваліфікацію (20 год.) 

науково-педагогічні працівники кафедри та отримали сертифікати: 

Боченко О.В.; 

Друганова О.М.; 

Жукова О.А.; 

Комишан А.І.; 

Лутаєва Т.В.; 

Манойло І.С.; 

Наливайко О.О.; 

Щокіна Н.Б. 

У період з 01.12.2018 по 31.05.2019 Наливайко О.О. пройшов підвищення 

кваліфікації при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за 

програмою: «Сучасні методи навчання» та отримав сертифікат (60 год.). 

Взяли участь у круглому столі «Ідеї В. О. Сухомлинського у практиці 

особистісно-орієнтованого навчання та гуманізації освітнього процесу» 

(09.10.2018, ХНУПС імені Івана Кожедуба) та отримали сертифікати  (4 год.): 

Жукова О.А.; 
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Комишан А.І.; 

Лутаєва Т.В. 

У період з 22.03.2019 по 31.05.2019 Комишан А.І. пройшов підвищення 

кваліфікації за програмою НАТО – Україна за курсом «Комунікаційні та 

інформаційні технології» у Міжгалузевому інституті післядипломної освіти НТУ 

«ХПІ». 

Отримала сертифікат про здачу В2 англійською мовою професор кафедри 

Рибалко Л.С. – сертифікат English Course at West Finland College № 17052019/0402, 

17.05.19 р. 

 

1.4.  Діяльність із забезпечення оптимального балансу досвідчених та 

молодих викладачів і науковців 

Протягом навчального року на кафедрі працював 1 викладач-молодий 

науковець (віком до 35 років) – Наливайко О.О. кандидат педагогічних наук., 

який брав участь у проекті 2.11 «Новітні психолого-педагогічні технології 

навчання» стратегії розвитку Каразінського університету на 2019-2025 роки та 

проводив дослідження з науководослідної роботи кафедри за темою: «Сучасні 

технології та методики професійно-педагогічної підготовки фахівців в освітньому 

просторі закладів вищої освіти», № держреєстрації 0117U004837, керівник – 

к. пед. н., доц., в.о. зав. кафедри педагогіки О.А. Жукова, відповідальний 

виконавець доц. Іваненко Л.О. 

 

1.5.  Наявні проблеми та шляхи їх вирішення 

У минулому навчальному році однією з проблем була розбіжність між 

реальними витратами часу НПП на виконання певних видів робіт та 

запланованими згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в 

університеті. Зокрема, робота над реалізацією проекту 2.11 «Новітні психолого-

педагогічні технології навчання» стратегії розвитку Каразінського університету 

на 2019-2025 роки передбачала додаткове навантаження на НПП. 

 

2.  РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

І РОБОТИ З КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР 

 

2.1.  Фундаментальні та прикладні НДР, що виконуються за 

результатами конкурсу, проведеного МОН України, обсяги їх фінансування 

(номери тем, угод, контрактів, прізвища керівників) 

– 

2.2.  НДР, що виконуються за кошти держбюджету на конкурсній основі 

(ДФФД України, програма «Наука в університетах» тощо), обсяги їх 

фінансування в 2018 та 2019 роках (номери тем, угод, контрактів, прізвища 

керівників) 
– 

2.3.  Роботи, що виконуються за договорами, грантами, замовленнями з 

іноземними замовниками, обсяги коштів, що надійшли до університету в 

2018 та 2019 роках (номери тем, угод, контрактів, прізвища керівників) 
– 
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2.4.  Роботи, що виконуються за договорами, грантами, замовленнями з 

українськими замовниками, обсяги коштів, що надійшли до університету в 

2018 та 2019 роках (номери тем, угод, контрактів, прізвища керівників) 
– 

2.5.  Подання проектів для участі у міжнародних науково-освітніх 

програмах (навести назви програм, назви проектів, перелік партнерів) 
– 

2.6.  Подання проектів для участі в українських науково-освітніх 

програмах (навести назви програм, назви проектів, перелік партнерів) 
– 

2.7.  Переговори, проведені з метою комерціалізації наукових 

результатів, та їх результативність 

– 

2.8.  Перелік інноваційних розробок, підготовлених для впровадження: 

– 

2.9.  Монографії, видані у провідних іноземних видавництвах наукової 

літератури 
– 

2.10.  Монографії, видані за рішенням Ученої ради Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна 

–  Лутаєва Т.В. Монографія. Педагогічна та громадсько-просвітницька 

діяльність фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти: регіональний 

історико-педагогічний аспект. Х. : Видавництво Іванченка І.С., 2019. – 519 с. 

Рекомендована до друку Вченою радою Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна (протокол №5 від 22.04.2019 р.). 

–  Жукова О.А. Монографія. Дидактичні засади формування соціальної 

компетентності студентів класичних університетів засобами ігрових технологій. – 

Х. Видавництво «Мітра»., 2019.– 593 с. Рекомендовано до друку Вченою радою 

ХНУ імені В. Н. Каразіна (протокол № 4 від 25 березня 2019 р.). 
 

2.11.  Статті, опубліковані у виданнях, що враховуються системами 

SCOPUS та Web of Science 

– 

2.12.  Відомості щодо міжнародних конференцій, проведених на базі 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що були 

організовані кафедрою 

–  Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми оптимального 

функціонування особистості в сучасних умовах», 25. 10. 2018 р.  

–  Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми та шляхи 

реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті» (11 – 12 квітня 2019р.) 
 

2.15.  Організація наукової роботи студентів та її результати 

Підготовлено одну студентку (Банделет К.О. – 4 курс філологічного 

факультету) до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Професійна освіта» – диплом І-го ступеня. 

Публікації студентів та аспірантів кафедри: 
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Статті: 

1.  Боченко О.В., Гвоздюк Я.В., Котелевець М.А. Проблема гармонізації 

сімейних стосунків майутніх фахівців. Наукові записки кафедри педагогіки № 42 

(с. 25-32). 

2.  Комишан А. І., Коноплянко І. І. Викладання іноземної мови у 

молодшому шкільному віці: сучасний підхід. Наукові записки кафедри педагогіки 

№ 42 (с. 157-168). 

3.  Боченко О.В. Розвиток освіти Слобожанщини у XVIII – XIX століттях. 

Наукові записки кафедри педагогіки № 44 (с. 14-33). 

4.  Друганова О.М. Роль і місце історико-педагогічних знань у системі 

професійно-педагогічної підготовки сучасного викладача вищої школи. Наукові 

записки кафедри педагогіки № 44 (с. 73-85). 

5.  Лутаєва Т.В. Чинники інтенсифікації громадсько-просвітницької 

діяльності фундаторів вітчизняної медичної й фармацевтичної освіти наприкінці 

XIX – на початку XX століття. Наукові записки кафедри педагогіки № 44 (с. 135-

149). 

6.  Наливайко О.О., Манченко О.Ю., Рудченко О.Ю. Формування 

інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців журналістики. 

Наукові записки кафедри педагогіки № 44 (с. 169-177). 

7.  Рибалко Л.С., Гепенко Л.О. Міжкультурне виховання як складова 

професійної підготовки майбутніх лікарів у закладах вищої медичної освіти. 

Наукові записки кафедри педагогіки № 44 (с. 215-224). 

8  Жукова О. А. Теоретичне обґрунтування науково-методичної системи 

розвитку соціальної компетентності студентів класичних університетів засобами 

ігрових технологій. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Херсон: 

Херсонський державний університет, 2018. Вип. LXXXІV, Т. 1. С. 91-99. 

(Видання входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). 

9.  Zhukova O. A. Game Technologies as a condition of the personal 

development of future specialists. World Science. June 2018. № 6(34), Vol. 7. P. 16-18. 

(Видання входить до міжнародних наукометричних баз IndexCopernicus, Google 

Scholar, Academia.edu, CrossRef). 

10.  Zhukova O. A. Social competence: the components and the functions. Web 

of Scholar. September 2018. № 9(27). Р. 22-29. (Видання входить до міжнародних 

наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar, Academia.edu, CrossRef). 

11.  Жукова О. А. Методологічні підходи до проблеми розвитку соціальної 

компетентності студентів класичних університетів. Науковий часопис 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. 

Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. 

Випуск 31(41) / ред.кол.: Н.В. Гузій (відп.ред.). Київ: Вид-во НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2018. С. 7-12. 

Тези: 

1.  Пісклова П. В., Балюк А. С., Боченко О. В. Використання новітніх 

технологійй під час заняття: за чи проти. Проблеми та шляхи реалізації 

компетентнісного підходу в сучасній освіті : матеріали  міжнародної  науково-

методичної конференції (11-12 квітня 2019 р.). Х., 2019. С. 158 - 161. 
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2.  Комишан А.І., Банделет К.О. Проблеми та шляхи реалізації 

компетентнісного підходу у формуванні культури спілкування майбутніх фахівців 

з вищою освітою. Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в 

сучасній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, (11-12 

квітня 2019 р.) / редкол.: Н. П. Крейдун та ін. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – С. 

57-61. 

3.  Комишан А.І., Власенко К.О. Формування компетентностей культури 

спілкування у майбутніх фахівців соціальних сфер. Проблеми та шляхи реалізації 

компетентнісного підходу в сучасній освіті : матеріали Міжнародної науково-

методичної конференції, (11-12 квітня 2019 р.) / редкол.: Н. П. Крейдун та ін. – Х.: 

ФОП Бровін О.В., 2019. – С. 61-65. 

4.  Комишан А.І., Короп А.О. Компетентнісний підхід щодо професійної 

підготовки майбутніх фахівців соціального забезпечення в україні. Проблеми та 

шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті : матеріали 

Міжнародної науково-методичної конференції, (11-12 квітня 2019 р.) / редкол.: 

Н. П. Крейдун та ін. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – С. 65-68. 

5.  Комишан А.І., Мацак Я.О. Діяльнісний підхід у підготовці майбутніх 

педагогів у контексті концепції «нова українська школа». Проблеми та шляхи 

реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті : матеріали Міжнародної 

науково-методичної конференції, (11-12 квітня 2019 р.) / редкол.: Н. П. Крейдун 

та ін. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – С. 69-73. 

6.  Комишан А.І., Мінська М.С. Контроль успішності навчання майбутніх 

вчителів за результатами засвоєння розділів дисципліни «педагогіка» у контексті 

концепції «нова українська школа». Проблеми та шляхи реалізації 

компетентнісного підходу в сучасній освіті : матеріали Міжнародної науково-

методичної конференції, (11-12 квітня 2019 р.) / редкол.: Н. П. Крейдун та ін. – Х.: 

ФОП Бровін О.В., 2019. – С. 73-76. 

7.  Комишан А.І., Швачка Д.В. Компетентнісний підхід у взаємодії вчителя 

та учня на паритетній основі. Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного 

підходу в сучасній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної 

конференції, (11-12 квітня 2019 р.) / редкол.: Н. П. Крейдун та ін. – Х.: ФОП 

Бровін О.В., 2019. – С. 73-76. 

8.  Лутаєва Т.В., Овсяннікова Г.В. Особливості формування професійної 

культури майбутніх працівників галузі охорони здоров’я. Проблеми та шляхи 

реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті : матеріали  міжнародної  

науково-методичної конференції (11-12 квітня 2019 р.). Х., 2019. С. 133-136. 

9.  Рудакова О.В. Рудакова Е. И. Лутаева Т. В. Реализация 

междисциплинарных связей при формировании профессиональной 

компетентности будущих фармацевтов. Проблеми та шляхи реалізації 

компетентнісного підходу в сучасній освіті : матеріали  міжнародної  науково-

методичної конференції (11-12 квітня 2019 р.). Х., 2019. С.176-180. 

10.  Давиденко Т.В., Дмітрієв С.С., Лутаєва Т.В. Проблема виховання 

всебічно розвиненої особистості у педагогічній спадщині А. М. Краснова. 

Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті : 

матеріали  міжнародної  науково-методичної конференції (11-12 квітня 2019 р.). 

Х., 2019. С. 35-39. 
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11.  Наливайко О.О., Наливайко Н. А., Вороніна В.А. Stop Motion як засіб 

формування цифрової компетентності здобувача освіти. Проблеми та шляхи 

реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті : матеріали Міжнародної 

науково-методичної конференції, (11-12 квітня 2019 р.) / редкол.: Н. П. Крейдун 

та ін. – Х.: ФОП Бровін О. В., 2019. – С. 114-116. 

12.  Наливайко О.О., Герасимова А.С. Аналіз лінгво-дидактичних помилок в 

підручниках при вивченні іноземних мов. Проблеми та шляхи реалізації 

компетентнісного підходу в сучасній освіті : матеріали Міжнародної науково-

методичної конференції, (11-12 квітня 2019 р.) / редкол.: Н. П. Крейдун та ін. – Х.: 

ФОП Бровін О. В., 2019. – С. 105-108. 

13.  Наливайко О.О., Землін Ю. С., Домнічева Л. О., Вакуленко А. І. 

Використання технологій Stop Motion у вивченні іноземних мов. Проблеми та 

шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті : матеріали 

Міжнародної науково-методичної конференції, (11-12 квітня 2019 р.) / редкол.: Н. 

П. Крейдун та ін. – Х.: ФОП Бровін О. В., 2019. – С. 108-111. 

14.  Наливайко О.О., Ільвакова А. О., Рябушенко О. І., Умеренкова К. М. 

Технологія Stop Motion як універсальний засіб навчання. Проблеми та шляхи 

реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті : матеріали Міжнародної 

науково-методичної конференції, (11-12 квітня 2019 р.) / редкол.: Н. П. Крейдун 

та ін. – Х.: ФОП Бровін О. В., 2019. – С. 112-113. 

15.  Наливайко О.О., Негода Л. О., Тєняєва А. О., Фоміна В. Ю. Мобільний 

додаток Word Bit як засіб формування мовної компетентності здобувача освіти. 

Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті : 

матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, (11-12 квітня 2019 р.) / 

редкол.: Н. П. Крейдун та ін. – Х.: ФОП Бровін О. В., 2019. – С. 117-119. 

16.  Наливайко О.О., Панова А.С. Stop Motion як засіб підвищення інтересу 

до навчання здобувачів освіти. Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного 

підходу в сучасній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної 

конференції, (11-12 квітня 2019 р.) / редкол.: Н. П. Крейдун та ін. – Х.: ФОП 

Бровін О. В., 2019. – С. 120-123. 

17.  Наливайко О.О., Резніченко Г. І., Бондаренко А. Ю., Кудаєва О. О., 

Кулакова I. С. Використання цифрових додатків Quizlet та Google Classroom при 

вивченні іноземних мов в контексті компетентнісного підходу. Проблеми та 

шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті : матеріали 

Міжнародної науково-методичної конференції, (11-12 квітня 2019 р.) / редкол.: Н. 

П. Крейдун та ін. – Х.: ФОП Бровін О. В., 2019. – С. 124-127. 

18.  Наливайко О.О., Шамрай Г. Р. Еволюція технології Stop Motion. 

Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті : 

матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, (11-12 квітня 2019 р.) / 

редкол.: Н. П. Крейдун та ін. – Х.: ФОП Бровін О. В., 2019. – С. 127-130. 

19.  Наливайко О.О. Визначення рівня сформованості цифрової 

компетентності здобувача освіти за допомогою програми «Тhe digital competency 

wheel». «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі» : матеріали 

науково-практичної конференції молодих учених (15-16 травня 2019 р.)/ за ред. 

Н. О. Пономарьової, О. А. Жерновникової. Х. : Харк. нац. пед. ун-т ім. 

Г. С. Сковороди, 2019.  С. 97-100. 
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20.  Дзекун Є.І. Шведова Я.В. Проблемы эйблизма, сексизмы и мизогении и 

их решение в рамках компетентностного похода в образовании. Проблеми та 

шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті : матеріали 

Міжнародної науково-методичної конференції, (11-12 квітня 2019 р.) / редкол.: Н. 

П. Крейдун та ін. – Х.: ФОП Бровін О. В., 2019. – С. 219-223. 

21.  Старченко Н.Ю. Шведова Я.В. Роль викладача у процесі  

самовизначення студентів філософського факультету як детермінанта  їх 

професійного становлення. Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного 

підходу в сучасній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної 

конференції, (11-12 квітня 2019 р.) / редкол.: Н. П. Крейдун та ін. – Х.: ФОП 

Бровін О. В., 2019. – С. 186-189. 

22.  Наливайко О.О., Наливайко Н. А., Вороніна В.А. Stop Motion як засіб 

формування цифрової компетентності здобувача освіти. Проблеми та шляхи 

реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті : матеріали Міжнародної 

науково-методичної конференції, (11-12 квітня 2019 р.) / редкол.: Н. П. Крейдун 

та ін. – Х.: ФОП Бровін О. В., 2019. – С. 114-116. 

Участь у конференціях: 

У Міжнародній науково-методичній конференції «Проблеми та шляхи 

реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті» (11-12 квітня 2019 р.) взяли 

участь 22 студента 6 факультетів університету. 

Організація конференцій: 

– 

Переможці Всеукраїнського конкурсу: 

Серед переможців 1 туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Професійна освіта»  друге та третє місце посіли студенти: 

1 місце: Банделет Катерина Олексіївна (3 курс, філологічний  факультет); 

2 місце: Рибалка Аліса Юріївна (3 курс, історичний факультет); 

3 місце: Бикова Марина Володимирівна (3 курс, факультет іноземних мов) 

У ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу Банделет Катерина Олексіївна 

(3 курс, філологічний  факультет) здобула диплом І-го ступеня. 
 

2.16. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення: 

Як і раніше, найбільш актуальними залишаються питання фінансування 

фундаментальних досліджень та пошук замовників на виконання прикладних 

проектів. Нагальними завданнями залишаються підвищення англомовних 

компетенцій як умови входження у англомовний науковий простір; публікації у 

високорейтингових наукометричних виданнях. Важливим є реалізація творчого 

потенціалу молодих науково-педагогічних працівників кафедри та отримання 

грантів на реалізацію наукових проектів. 

 

3.  РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

3.1.  Відомості про загальне та навчальне навантаження кафедри, 

середнє навантаження на 1 ставку науково-педагогічних працівників 

Загальне навантаження кафедри становило 3554 год.; з них 83 ауд. годин – 

міжфакультетські дисципліни; 602 год. – лекційне навантаження; середнє 
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навантаження на 1 ставку науково-педагогічного працівника – 523 годин.  
 

3.2.  Розвиток матеріальної бази навчального процесу 

Створено кабінет для надання допомоги у процесі опанування студентами 

дисциплінами педагогічного спрямування (ауд. 616 півн. корп.), що оснащений 

комп’ютером з доступом до Інтернет-ресурсів. 

 

3.4.  Запровадження нових навчальних дисциплін (надати список, 

прізвища викладачів-розробників) 

Розроблені та викладалась доц. Комишан А.І. міжфакультетські дисципліни: 

–  «Культура педагогічного спілкування» – для студентів 3-х курсів 

факультетів: філологічний, іноземних мов, історичний, геології, географії, 

рекреації та туризму; 

–  «Культура професійного спілкування» – для студентів 3-х курсів 

факультетів: юридичний, міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу, соціологічний, комп’ютерних наук. 

 

3.5.  Робота з вступниками, профорієнтаційна активність 

2 листопада 2018 року  учителі та учні Павлоградської загальноосвітньої 

школи № 11 у складі 50 осіб завітали до Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна, де відвідали ряд структурних підрозділів. Серед них: Ландау 

центр; Центральна наукова бібліотека; Музей історії ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

У ході візиту учні мали можливість ознайомитися з історією університету та 

його сучасними здобутками, а також з основними напрямками діяльності 

університету, перевагами навчання у ньому та переліком спеціальностей. Зокрема, 

Наливайко О.О. зосередив увагу школярів на перспективах вступу на факультет 

психології, розповів про його славні традиції та можливості майбутнього 

працевлаштування. Учням були роздані інформаційні буклети нашого факультету 

та запропоновано відвідати сайт факультету для більш детального ознайомлення з 

правилами прийому. Старшокласники виявили зацікавленість у подальшому 

вступі до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.  

Особливу подяку висловили учителі та представники батьківського 

комітету адміністрації факультету та структурнім підрозділам університету за 

надану можливість співпраці. 

 

3.6.  Видання підручників та іншої навчальної літератури (з грифом 

МОН України та без грифу МОН України) (надати список) 

– 

3.7.  Розміщення навчальної та методичної літератури в репозитарії 

університету 

– 

 

3.8.  Забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними 

ресурсами, розміщеними на сайті університету (плани та програми, 

електронні версії підручників, навчальних посібників, лекційні презентації, 

матеріали для самостійної роботи студентів, завдання для самоконтролю, 
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приклади екзаменаційних білетів тощо) 

Жукова О.А. – Основи педагогіки 

– Педагогіка 

 Педагогіка вищої школи 

Боченко О.В. – Основи педагогіки 

– Педагогіка 

– Педагогіка і психологія вищої школи 

Друганова О.М. – Педагогіка та психологія вищої школи 

Іваненко Л.О. – Основи педагогічної майстерності 

Манойло І.С. – Педагогіка 

– Основи педагогіки та методика виховної роботи 

Комишан А.І. – Педагогіка 

– Основи педагогіки та методика виховної роботи 

– Культура педагогічного спілкування 

 Культура професійного спілкування 

Лутаєва Т.В.  Педагогіка 

 Психологія і педагогіка профільної середньої освіти 

Наливайко О.О.  Педагогіка 

Рибалко Л.С.  Педагогіка вищої школи 

Шведова Я.В.  Педагогіка 

Щокіна Н.Б.  Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі 

 Основи педагогічної майстерності 

Всі НПП 

кафедри 

– Літня виховна практика 

 

3.9.  Розвиток кафедрального веб-сайту 

Веб-сторінка кафедри: http://psychology.univer.kharkov.ua/pedagogika.htm 
 

3.10.  Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення 

відкритих занять 

 

За звітний період було проведено 8 відкритих занять: 

 

За I семестр 
№ 

п/п 

ПІБ Дата, час, аудиторія 

 

Тема, дисципліна Факультет, 

курс 

1. Лутаєва Т.В 05.10.2018 

15.20 – 16.40 

ауд. 5-67 

Лекція 
«Педагогічна діяльність, 

педагогічна культура та 

педагогічна майстерність» 

Дисципліна: «Педагогіка» 

Факультет 

геолого-

географічний, 

3 курс 

2. Комишан А.І. 26.11.2018 

10.10 – 11.30 

ауд. 449 

Лекція 
Тема: «Особистість 

педагога та особливості 

його професійної 

діяльності». Дисципліна: 

«Педагогіка» 

Факультет 

психології, 

3 курс 

3. Щокіна Н.Б. 24.10.2018 Лекція Факультет 

http://psychology.univer.kharkov.ua/pedagogika.htm
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15.20 – 16.40 

ауд. 614 Півн. корп. 

«Лекція як провідна 

форма навчання у ЗВО» 

Дисципліна: «Методика 

викладання фахових 

дисциплін у вищій школі» 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

5 курс 

4. Рибалко Л.С. 18.10.2018 

10.10 – 11.30 

ауд. 239 Півн. корп. 

Лекція 
«Професійно-педагогічна 

компетентність викладача 

Закладу вищої освіти» 

Дисципліна: «Педагогіка 

вищої школи» 

Філософськи

йфакультет, 

5 курс 

За II семестр 
№ 

п/п 

ПІБ Дата, час, аудиторія 

 

Тема, дисципліна Факультет, 

курс 

1. Наливайко 

Олексій 

Олексійович 

19.02.2019 

13.40-15.00 

ауд. ВХ 

Лекція 
«Історичні надбання 

педагогічної науки» 

Факультет 

іноземних мов 

2 курс 

2. Комишан 

Анатолій 

Іванович 

04.03.2019 

8.30-9.50 

ауд. 495 Півн. корп. 

Лекція 
«Система освіти України» 

Філософський 

факультет 

3 курс 

3. Друганова 

Олена 

Миколаївна 

12.04.2019 

10.10-11.30 

ауд. 614 Півн. корп. 

Семінар 
«Історичні надбання 

педагогічної науки» 

Факультет 

іноземних 

мов 

2 курс 

ЯА-23 

4. Шведова 

Ярослава 

Василівна 

25.04.2019 

8.30-9.50 

ауд. 7-80 

Лекція 
«Самовиховання» 

Хімічний 

факультет 

2 курс 

 

3.11.  Оновлення форм і методик викладання 

Науково-педагогічні працівники кафедри у процесі викладання дисциплін 

педагогічного спрямування використовують такі форми навчання: лекції, лекції з 

постановкою проблемних питань; семінарські заняття проводяться у форматах  

брейн-рингу, тренінгових і проектних форм роботи, у площині яких 

застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, зокрема, групові 

дискусії, метод проектів, мозкового штурму, метод кейсів тощо, які сприяють 

якості засвоєння студентами змісту навчання.  

Крім того, НПП кафедри з навчальних дисциплін створено завдання для 

самостійної роботи, що передбачають розробку навчальних проектів та сприяють 

навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Протягом минулого навчального року на кафедрі працював науковий та 

методичний семінари, на яких здійснювався обмін педагогічним досвідом, а 

також обговорювалися питання, що пов’язані з різними аспектами навчання, 

викладання та організації освітнього процесу у класичному університеті. 

 

3.12.  Розробка електронних (дистанційних) курсів за заочною формою 

навчання, запровадження елементів електронного навчання при навчанні за 

денною формою (надати назви курсів, прізвища викладачів-розробників). 

– 
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3.13.  Викладання англійською мовою (які дисципліни викладаються, 

кількість НПП, які беруть участь у викладанні) 

«Педагогіка»  – старший викладач Наливайко О.О. (для магістрів 2 курсу ф-

ту іноземних мов, група ЯА-26). 

 

3.14.  Робота з працевлаштування випускників та її результати 

– 

 

3.15.  Інтернаціоналізація навчального процесу, забезпечення 

академічної мобільності працівників та осіб, які навчаються, залучення 

іноземних студентів та аспірантів, участь у програмах спільних дипломів 
– 

 

3.16.  Наявні проблеми та шляхи їх вирішення 

Одним із ключових питань щодо інтернаціоналізації освітнього процесу є 

недостатній рівень володіння науково-педагогічними працівниками англійською 

мовою. На разі необхідний рівень володіння англійською мовою підтверджений 

лише проф. Рибалко Л.С., але нею поки що не викладається жоден навчальний 

курс англійською. Завданням є отримання відповідних сертифікатів (В2) іншими 

НПП та поступове впровадження викладання англійською мовою інших 

навчальних дисциплін. 

Як пропозиція – колектив науково-педагогічних працівників кафедри 

вважає за доцільне запровадження в університеті безкоштовних курсів для усіх 

працівників, які бажають отримати сертифікат В2. 

 

4.  МІЖНАРОДНЕ ТА МІЖВУЗІВСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

Налагоджені контакти з колегами з Литвою та Сірією, які взяли участь у 

Міжнародній науково-методичній конференції «Проблеми та шляхи реалізації 

компетентнісного підходу в сучасній освіті» (11-12 квітня 2019 р.) роботі 

Міжнародної конференції з екологічної психології. 

 

5.  ВИХОВНА РОБОТА, ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТУДЕНТСЬКИМ 

САМОВРЯДУВАННЯМ ТА ЙОГО ОРГАНАМИ 

 

Протягом 2-го півріччя ст. викладач Манойло І.С. виконувала обов’язки 

куратора групи Пс-22. За цей період нею було проведено таку виховну роботу: 

–  одноразове відвідування гуртожитку, з метою перевірки побутових умов 

проживання студентів у гуртожитку та виконання студентами правил проживання; 

–  організовано та проведено 8 екскурсій, серед них: до інформаційно-

виставкового центру «Бузок» на виставку вишитих картин; до галереї «Мистецтво 

Слобожанщини» на виставку скульптур Любові Якименко; до музею природи 

ХНУ; до художньої галегеї «АВЕК», до центральної наукової бібліотеки на 

виставку робіт Зінаїди Серебрякової; до центральної наукової бібліотеки на 

виставку присвячену дню Перемоги; до музею місцевого самоврядування 

Харківщини; до історичного музею І. Сумцова. 
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–  проведено 6 виховних годин за такою тематикою: «Шанування героїв 

небесної сотні», «Естетичне виховання особистості фахівця з вищою освітою», 

«Безпека харчування», «Дефіцит часу: причини, наслідки та шляхи вирішення 

проблеми», «Підготовка та складання підсумкового семестрового контролю з 

навчальних дисциплін». 

 

6.  РОБОТА ЗІ СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ ТА НАВЧАННЯ, 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

За звітний період, з метою дотримання правил протипожежної безпеки, 

електричної безпеки та охорони праці на кафедрі педагогіки було організовано та 

проведено такі заходи:  

1.  05.09.2018 р. та 14.02.2019 р. проведені планові інструктажі з питань 

охорони праці на робочому місці з підписом працівників кафедри. 

2.  Призначено відповідального за стан протипожежної безпеки – 

Вигранка Т.В. 

3.  Здійснювався постійний контроль щодо виконання заборони 

використання електроприладів поза межами спеціально відведених місць. 

 

7.  ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ У НАСТУПНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

Подання на розгляд вченої ради університету методичного посібника з 

організації самостійної роботи студентів філологічного факультету з навчальної 

дисципліни «Основи педагогіки та методика виховної роботи» (доц. 

Комишан А.І.). 

Підготовка навчально-методичного посібника з організації літньої виховної 

практики (доц. Жукова О.А., доц. доц. Іваненко Л.О., Комишан А.І.). 

Підготовка наукових статей в журналах, що мають імпакт-фактор. 

Робота по написанню монографії: «Формування компетентностей культури 

спілкування у майбутніх фахівців з вищою освітою: теорія, методологія, 

практика» (доц. Комишан А.І.). 

Активна участь у проекті 2.11 «Новітні психолого-педагогічні технології 

навчання» та реалізація надбань при викладанні дисциплін. 

Проведення на кафедрі наукових та методичних семінарів з питань 

упровадження в освітній процес новітніх педагогічних технологій та методик. 

Посилення практичної спрямованості освітнього процесу та пошук нових 

баз літньої виховної практики. 

Організація та проведення Міжнародної конференції: «Реалізація 

інноваційних технологій та методик в освітньому середовищі». 

 

В.о.завідувача кафедри    Жукова О.А. 

28 серпня 2019 р. 


