
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ КАДРОВОЇ, НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНОЇ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ 

ФАКУЛЬТЕТУ ПСИХОЛОГІЇ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ імені В.Н. КАРАЗІНА 

2016-2020  рр. 

 

І. КАДРОВА РОБОТА 

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. Навчально-допоміжний персонал –3 особи (2,25 ставки). 

 

Викладачі віком до 40 років                           –        3 особи; 

Викладачі віком від 40 до 60 років                –        7 осіб; 

Викладачі віком понад 60 років                      –          1 особа; 

Середній вік                                                      –           49,6 р. 

 

1.2. Підвищення кваліфікації 

Стажування викладачів кафедри у 2016 – 2020 р.р. 

№ 

з/

п 

ПІБ викладача Кільк. 

годин 

Місце стажування Термін 

1. Боченко О.В. 20 год. 

 

ХVІІ Міжнародна школа-семінар 

«Сучасні педагогічні технології в освіті» 

на базі Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

29.01.– 

31.01.2020 

 

2.  

 

Жукова О.А. 

 

108 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 год. 

 

 

 

 

4 год. 

 

 

 

 

м. Новий Сонч, Польща в Wyższa Szkoła 

Biznesu - National-Louis University); 

Certificate of internship completion 

«Organization of Didactic Process, 

Educational Program, Innovative 

Technologies and Scientific Work Wyższa 

Szkoła Biznesu - National-Louis 

University», № WK/4719 

 
ХV Міжнародна методична школа-семінар 

«Сучасні педагогічні технології в освіті») на 

базі навчально-методичного комплексу НТУ 

«ХПІ» 

 

ХНУПС імені Івана Кожедуба «Ідеї 

В. О. Сухомлинського у практиці 

особистісно-орієнтованого навчання та 

гуманізації освітнього процесу» 

 

09.01. – 

20.01.18. 

 

 

 

 

 

 

 

31.01. – 

02.02.18 

 

 

 

09.10.2018 

 

 

 

 



20 год. 

 

 

 

 

 

4 год. 

 

 

 

250 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 год. 

 

 

 

 

 

16 год. 

 

 

 

 

 

 

90 год. 

 

 

 

30 год. 

XVI міжнародна методична школа-

семінар «Сучасні педагогічні технології» 

на базі Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

 

ХНУПС імені Івана Кожедуба, (4 год.) 

«Лідерство як складова професійної 

компетентності майбутнього фахівця» 

 

Захист дисертації на здобуття 

наук.ступеня доктора педагогічних наук 

«Дидактична система формування 

соціальної компетентності студентів 

гуманітарних спеціальностей класичних 

університетів засобами ігрових 

технологій» (спец. рада Д 58.053.01 у 

Тернопільському національному 

педагогічному університеті імені 

Володимира Гнатюка) 

 

ХVІІ Міжнародна школа-семінар 

«Сучасні педагогічні технології в освіті» 

на базі Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

 

Школа-семінар та кваліфікаційний 

тренінг «Сучасні технології навчальної 

діяльності викладача ЗВО» на базі 

Національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова  

 

Технічний університет м. Кошице, 

Словакія за напрямом «Угода про 

асоціацію: рушійні інтеграційні зміни», 

сертифікат № SK9245 

 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, «Організація 

підсумкового контролю знань з 

використанням дистанційного навчання 

на платформі LMS Moodle» 

30.01.2019 - 

01.02.2019 

 

 

 

 

02.10.2019 

 

 

 

21.12. 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01. – 

31.01.2020 

 

 

 

 

10.02.2020 – 

06.03.2020 

 

 

 

 

01.12.2019 – 

29.02.2020 

 

 

 

26.05-

02.06.2020  



3. Іваненко Л.О. 108 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 год. 

 

 

 

 

20 год. 

 

 

м. Новий Сонч, Польща в Wyższa Szkoła 

Biznesu - National-Louis University); 

Certificate of internship completion 

«Organization of Didactic Process, 

Educational Program, Innovative 

Technologies and Scientific Work Wyższa 

Szkoła Biznesu - National-Louis 

University», № WK/4719 

 

ХV Міжнародна методична школа-

семінар «Сучасні педагогічні технології в 

освіті») на базі навчально-методичного 

комплексу НТУ «ХПІ» 

 

XVI міжнародна методична школа-

семінар «Сучасні педагогічні технології» 

на базі Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

09.01. – 

20.01.18 . 

 

 

 

 

 

 

 

31.01. – 

02.02.18 

 

 

 

30.01.2019 - 

01.02.2019 

 

 

3. Комишан А.І. 108 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 год. 

 

 

 

 

4 год. 

 

 

 

 

20 год. 

 

 

 

 

 

326 год. 

 

 

 

 

 

 

 

м. Новий Сонч, Польща в Wyższa Szkoła 

Biznesu - National-Louis University); 

Certificate of internship completion 

«Organization of Didactic Process, 

Educational Program, Innovative 

Technologies and Scientific Work Wyższa 

Szkoła Biznesu - National-Louis 

University», № WK/4719 

 
ХV Міжнародна методична школа-семінар 

«Сучасні педагогічні технології в освіті») на 

базі навчально-методичного комплексу НТУ 

«ХПІ» 

 

ХНУПС імені Івана Кожедуба «Ідеї 

В. О. Сухомлинського у практиці 

особистісно-орієнтованого навчання та 

гуманізації освітнього процесу» 

 

XVI міжнародна методична школа-

семінар «Сучасні педагогічні технології» 

на базі Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

 

Сертифікат Програма НАТО – Україна. 

Навчання за курсом «Комунікації та 

інформаційні технології» у 

Міжгалузевому інституті післядипломної 

освіти Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

 

09.01. – 

20.01.18  

 

 

 

 

 

 

 

31.01. – 

02.02.18 

 

 

 

09.10.2018 

 

 

 

 

30.01.2019 - 

01.02.2019 

 

 

 

 

22.03.2019 – 

31.05.2019 

 

 

 

 

 

 



4 год. 

 

 

 

20 год. 

 

 

 

 

 

16 год. 

 

 

 

 

 

90 год. 

 

 

 

ХНУПС імені Івана Кожедуба, 

«Лідерство як складова професійної 

компетентності майбутнього фахівця» 

 

ХVІІ Міжнародна школа-семінар 

«Сучасні педагогічні технології в освіті» 

на базі Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

 

Школа-семінар та кваліфікаційний 

тренінг «Сучасні технології навчальної 

діяльності викладача ЗВО» на базі 

Національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова  

 

Технічний університет м. Кошице, 

Словакія за напрямом «Угода про 

асоціацію: рушійні інтеграційні зміни», 

сертифікат № SK9245 

02.10.2019 

 

 

 

29.01. – 

31.01.2020 

 

 

 

 

10.02.2020 – 

06.03.2020 

 

 

 

 

01.12.2019 – 

29.02.2020 

 

 

4. Лутаєва Т.В. 4 год. 

 

 

 

 

4 год. 

 

 

 

20 год. 

 

 

 

 

30 год. 

 

 

 

 

 

16 год. 

 

ХНУПС імені Івана Кожедуба «Ідеї 

В. О. Сухомлинського у практиці 

особистісно-орієнтованого навчання та 

гуманізації освітнього процесу» 

 

Круглий стіл «Лідерство як складова 

професійної компетентності майбутнього 

фахівця» 

 

XVIІ міжнародна методична школа-

семінар «Сучасні педагогічні технології 

 

 

 

Освітня програма «Організація 

підсумкового контролю знань з 

використанням дистанційного навчання 

на платформі LMS  Moodle» 

 

 

Науково-практична школа-семінар та 

кваліфікаційний тренінг «Сучасні 

технології навчальної діяльності 

викладача ЗВО 

09.10.2018 

 

 

 

 

02.10.2019 

 

 

 

29.01.2020- 

31.01.2020 

 

 

 

26.05.2020 -

02.06.2020 

 

 

 

 

10.02.2020 – 

06.03.2020 

 

5. Манойло І.С. 20 год. XVIІ міжнародна методична школа-

семінар «Сучасні педагогічні технології» 

29.01.2020- 

.31.01.2020 

6. Махновський С.С 30 год. Освітня програма «Організація  

підсумкового контролю знань з 

використанням дистанційного навчання 

на платформі LMS Moodle» 

26.05.2020 -

02.06.2020 

 

7.  Наливайко О.О 60 год. ПХНУімені В.Н. Каразіна за програмою: 01.12.2018  



 

 

4 год. 

 

 

20 год. 

 

міжн. 

іспит 

 

 

 

30 год. 

«Сучасні методи навчання»   

 

Круглий стіл «Лідерство як складова 

професійної компетентності майбутнього 

фахівця» 

XVIІ міжнародна методична школа-

семінар «Сучасні педагогічні технології» 

Навчання у повному обсязі за освітньою 

програмою «Англійська мова за 

програмою рівня Intermediate», склав 

міжнародний іспит. B2 

 

Освітня програма «Організація 

підсумкового контролю знань з 

використанням дистанційного навчання 

на платформі LMS  Moodle» 

 

31.05.2019 

 

02.10.2019 

 

 

29.01.2020- 

31.01.2020 

 

 

 

 

 

26.05.2020 -

02.06.2020 

 

8. Рибалко Л.С. міжн. 

іспит. 

Центр міжнародної мовної сертифікації 

(успішне складання міжнародного іспиту 

з англійської мови - сертифікат English 

Course at West Finland College) 

№ 17052019/0402 

17.05.19 

9. Шведова Я.В. 20 год. 

 

 

1 год. 

 

30 год. 

 

 

 

 

2 год. 

 

5 год. 

 

20 год. 

XVIІ міжнародна методична школа-

семінар «Сучасні педагогічні технології» 

 

Курс «Вступ до критичного мислення» 

 

Освітня програма «Організація 

підсумкового контролю знань з  

використанням дистанційного навчання 

на платформі LMS  Moodle» 

 

Курс «Стратегічне мислення» 

 

Курс «Стратегічне мислення» 

 

Курс «Наука про навчання: Що має знати 

кожен вчитель? Teachtrs College 

(Колумбійський університет, США) 

29.01.2020- 

.31.01.2020 

 

17.05.2020 

 

26.05.2020 -

02.06.2020 

 

 

 

28.04.2020 

 

02.07.2020 

 

16.07.2020 

 

10. Друганова О.М. 20 год. 

 

ХVІІ Міжнародна школа-семінар 

«Сучасні педагогічні технології в освіті» 

на базі Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

29.01. – 

31.01.2020 

 

11. Щокіна Н.Б. 20 год. 

 

ХVІІ Міжнародна школа-семінар 

«Сучасні педагогічні технології в освіті» 

на базі Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

29.01. – 

31.01.2020 

 

 

 



Підготовка кадрів (за 5 навчальних років): 

 захищено 1 кандидатську дисертацію аспіранткою кафедри: 

Вигранка Т. В. – 27 листопада 2019 р., спеціалізована рада Д 58.053.01 

у Тернопільському національному педагогічному університеті імені 

Володимира Гнатюка «Дидактичні умови формування мовленнєвої 

компетентності студентів філологічних спеціальностей в освітньому 

середовищі закладів вищої освіти» (наук.керівник Жукова О.А.) 
 захищено 1 докторську дисертацію доц.кафедри Жуковою О.А. 

Жукова О. А. – 21 грудня 2019 р., спеціалізована рада Д 58.053.01 у 

Тернопільському національному педагогічному університеті імені 

Володимира Гнатюка «Дидактична система формування соціальної 

компетентності студентів гуманітарних спеціальностей класичних 

університетів засобами ігрових технологій» (наук.консультант 

Жерновникова О.А.) 

 

Проблеми та шляхи їх вирішення: 

№ Проблема Шляхи вирішення 

3. Середній вік викладачів кафедри 

становить 49,6 р. 

Підготовка молодих кадрів 

4. Невеликій відсоток викладачів, які  

вільно володіють іноземними 

мовами (18% можуть читати лекції 

та проводити заняття )  

Сприяння процесу сертифікації 

викладачів кафедри з метою 

викладання ними дисциплін 

англійською мовою (або будь-якою 

мовою країн ЄС) 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

Загальна характеристика навчального процесу 
 

Загальний обсяг навчальної роботи на рік, год.    –    3716 

Лекцій (денна і заочна форми разом)                     –      785 

Практичних, семінарських занять                       –       918 
 

Кількість нормативних курсів                                 –          11  

Кількість курсів за вибором                                –          1    

Кількість міжфакультетських курсів                      –           5 
 

Дисципліни, що викладаються на кафедрі (2019-2020 н.р.): 
 

1. Педагогіка. 

2. Основи педагогіки. 

3. Педагогіка вищої школи (ПВШ). 

4. Педагогіка та психологія вищої школи (ППВШ). 

5. Педагогіка і психологія навчальної діяльності. 

6. Психологія і педагогіка професійної середньої освіти. 

7. Основи педагогіки та методики виховної роботи. 

8. Методика викладання у вищій школі. 



9. Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі. 

10.  Академічна доброчесність. 

11.  Академічна доброчесність (факульт. курс). 

12.  Лідерство в підприємництві. 

13.  Педагогіка для батьків (міжфакультетська дисципліна). 

14.  Секрети успішного лідера (міжфакультетська дисципліна). 

15.  Культура професійного спілкування (міжфакультетська дисципліна). 
 

Міжфакультетські дисципліни: 
 

1. Педагогіка для батьків (доц. Лутаєва Т.В.); 

2. Культура спілкування (доц. Комишан А.І.);  

3. Секрети успішного лідера (ст. викл. Махновський С.С.); 

4. Покоління «X”, “Y”, “Z” (доц. Шведова Я.В.); 

5. Педагогіка успіху (проф. Друганова О.М.). 
 

Характеристика організації навчального процесу 

Робота виконується за такими напрямками:  

1) створення методичних розробок з дисциплін, що викладаються; 

2) оновлення науково-педагогічними працівниками кафедри 

навчально-методичних комплексів з усіх дисциплін, що викладаються; 

3) створення науково-методичного комплексу для забезпечення 

навчання на PhD-програмі (дисципліна «Педагогічні технології у вищій 

освіті» освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього рівня 

вищої освіти «Психологія»); 

4) забезпечення якісної підготовки матеріалів до ліцензування 

освітньо-наукової програми «Педагогіка вищої школи» другого рівня вищої 

освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» галузь знань 01 

«Освіта, педагогіка» кваліфікації - магістр з освітніх педагогічних наук; 

5) робота у складі робочих груп з акредитації освітніх програм на 

різних факультетах університету у площині тих дисциплін, що викладаються 

науково-педагогічними працівниками кафедри (освітньо-наукова програма 

підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти «Психологія» - 

доц. Жукова О.А., Наливайко О.О., спец.014.07 середня освіта географія – 

доц. Лутаєва Т.В.) 

6) розробка дистанційних курсів: «Педагогіка» 

(доц. Наливайко О.О.), «Педагогіка вищої школи» (доц. Наливайко О.О.); 

«Педагогіка» (доц. Шведова Я.В.) на платформі Moodle. Зазначені курси 

будуть проходити процедуру сертифікації; 

7) створення електронних версій методичних розробок (конспекти 

лекцій, робочі програми тощо); 

8) створення завдань, методичних рекомендацій, переліків 

контрольних питань для самостійної роботи студентів; 

9) Створення курсів, що викладаються англійською мовою 

(доц. Наливайко О.О.). 

 



Проблеми та шляхи їх вирішення 

№ Проблема Шляхи вирішення 

1. Недостатня кількість курсів, 

які викладаються 

англійською мовою 

1. Посилити роботу щодо залучення 

викладачів до вивчення іноземних 

мов (Жукова О.А., Іваненко Л.О., 

Махновський С.С., Шведова Я.В.) 

2. Мотивувати викладачів до здачі 

іспиту на сертифікат B2 

(Жукова О.А., Іваненко Л.О., 

Махновський С.С., Шведова Я.В.) 

2. Недостатня активність 

викладачів з підготовки 

навчальних посібників, які 

викладаються на кафедрі 

Підготовка навчальних посібників 

до міжфакультетського курсу 

(Друганова О.М.) 

3. Недостатня кількість 

методичних розробок з 

дисципліни «Педагогіка 

вищої школи»  

Розробка методичних рекомендацій  

з вивчення даної дисципліни 

 

ІІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕССУ 

3.1. Матеріально-технічне забезпечення 

Аудиторний фонд кафедри – 3 кімнати. 
 

3.2. Методичне забезпечення 
 

Забезпеченість підручниками (навчальними посібниками) 

Відсоток дисциплін, що забезпечені підручниками 

Повністю Частково Не забезпечено 

100% 0% 0% 
 

Рівень забезпеченості навчально-методичними комплексами 

Відсоток дисциплін, що забезпечені навчально-методичними комплексами 

Повністю Частково Не забезпечено 

100% 0% 0% 
 

Кількість електронних навчальних ресурсів – 4 (дистанційні 

електронні  курси  для забезпечення виконання самостійної роботи студентів 

під час вивчення дисциплін). 
№ 

з/п 

Дисципліна Факультет, курс Розробники 

1. «Педагогіка» (оновлено та підготовлено до 

сертифікації) 

Факультет 

іноземних мов, 

(1 рівень вищої 

освіти) 

Наливайко О.О. 

2. «Педагогіка вищої школи» (оновлено та 

підготовлено до сертифікації) 

МЕВ та ТБ 

(2 рівень вищої 

Наливайко О.О. 



освіти) 

3. «Педагогіка» (оновлено та підготовлено до 

сертифікації) 

Філософський 

факультет 

(1 рівень вищої 

освіти) 

Шведова Я.В. 

4. «Педагогіка вищої школи» (оновлено та 

підготовлено до сертифікації) 

Філософський 

факультет 

(2 рівень вищої 

освіти) 

Шведова Я.В. 

 

3.3. Робота з підвищення педагогічної майстерності 

Регулярно проводяться взаємовідвідування лекцій викладачами та 

відкриті лекції. 

№ Форми контролю Кількість 

1. Взаємовідвідування занять В середньому щорічно - 17 

2. Відкриті заняття  В середньому щорічно - 9 

3. Адміністративний контроль Щотижня 
 

3.4. Організація профорієнтаційної роботи 

Профорієнтаційна робота на кафедрі відбувається за двома напрямками: 

1) робота із абітурієнтами та 2) робота із студентами факультету психології. 

За першим напрямком роботи співробітники кафедри: 

– регулярно беруть активну участь в організації та проведенні днів 

відкритих дверей університету та на факультеті психології; 

– доц. Наливайком О.О. 2 листопада 2018 р. проведено 

профорієнтаційну роботу серед учнів Павлоградської загальноосвітньої 

школи № 11 (50 осіб завітали до Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна та відвідали Ландау центр; Центральну наукову 

бібліотеку; Музей історії ХНУ імені В.Н. Каразіна. 

За другим напрямком роботи (профорієнтаційна робота зі студентами 

факультету психології) викладачі кафедри: 

– протягом семестру в рамках кураторських годин проводяться 

мотиваційні зустрічі, спрямовані на вступ до Каразінського університету 

(ст. викл. Манойло І.С.). 

 

4. НАУКОВА РОБОТА 

4.1. Виконання НДР 

За звітний період науково-педагогічні працівники виконували завдання 

теми наукового дослідження кафедри «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. Без фінансування. 

 

 



4.2. Видавнича діяльність у 2016-2020 р.р. 

(кількість видань) 
Моно-

графії 

Наукові статті Підручники, 

навчальні 

посібники 

Тези 

Загаль-

на кіль-

кість 

Scopus, 

WoS 

Фахові 

 
Заруб. 

видання 

2 72 1 57 14 - 116 
 

Розподіл публікацій по роках 
 2016 2017 2018 2019 2020 Всього 

Монографії - - - 2 - 2 

Статті 25 21 19 14 1 72 

З них Scopus, 

WoS 

- - -  1 1 

З них фахові 10 

 

16 12 12 7 57 

З них статті у 

зарубіжних 

виданнях 

2 3 4 3 2 14 

Тези 13 

 

15 

 

14 38 36 116 

Посібники - - - - - - 

 

Монографії 

1. Жукова О.А. Дидактичні засади формування соціальної 

компетентності студентів класичних університетів засобами ігрових 

технологій. Харків. Видавництво «Мітра», 2019. 593 с. 

2. Лутаєва Т.В. Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність 

фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти: регіональний 

історико-педагогічний аспект: монографія. Харків: Видавництво 

Іванченка І.С., 2019. 599 с. 

 

Статті, що індексуються у наукометричних базах Scopus та WoS: 
 

Наливайко О.О., Жерновникова О.А., Перетяга Л.Є., Ковтун А.В., 

Кордубан М.В., Наливайко Н.А. Технологія формування цифрової 

компетентності майбутніх учителів засобами гейміфікації. Iнформаційні 

технології і засоби навчання, т. 75, № 1, Київ, 2020. С. 170–185. Режим 

доступу: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3036 

 

Керівництво кандидатськими дисертаціями: 
 

Під керівництвом доц. О.А. Жукової за період 2016-2020 р.р. захищено 1 

кандидатську дисертацію аспірантки кафедри: 

Вигранка Т. В. – 27 листопада 2019 р., спеціалізована рада Д 58.053.01 у 

Тернопільському національному педагогічному університеті імені 

Володимира Гнатюка «Дидактичні умови формування мовленнєвої 

https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/3036


компетентності студентів філологічних спеціальностей в освітньому 

середовищі закладів вищої освіти» 

 

4.3. Організація та участь у наукових та методичних конференціях, 

виставках, олімпіадах тощо 

Конференції, що організовані кафедрою: 

– відкритий семінар у форматі круглого столу «Компетентнісний підхід 

в освіті та професійній діяльності» (27 квітня 2017 р., 

ХНУ імені В.Н. Каразіна) з проблем підготовки досвідчених фахівців у 

закладах вищої освіти в Україні; 

– Всеукраїнська науково-методична конференція «Компетентнісний 

підхід в освіті та професійній діяльності» (19-20 квітня 2018 р., ХНУ імені 

В.Н. Каразіна); 

– Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми та шляхи 

реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті» (11 – 12 квітня 

2019р.); 

– Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція «Проблеми та 

шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті» (14-15 травня 

2020 р., ХНУ імені В.Н. Каразіна). 
 

Олімпіади, в організації яких задіяні викладачі кафедри: 

– І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«Професійна освіта» (2019). Члени оргкомітету: О.А. Жукова, А.І. Комишан 

(розроблення та перевірка завдань). 

 

Перемоги студентів в наукових конкурсах: 

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 

(4 курс, філологічний факультет) здобула диплом І-го ступеня; науковий 

керівник - доцент кафедри педагогіки Комишан А.І. 

 

4.4. Сприяння науковій роботі студентів та аспірантів 

– Студенти залучаються до написання статей спільно з викладачами. 

– Викладачі готують студентів до участі в олімпіадах зі спеціальності. 

– Студенти залучаються до наукової роботи кафедри до виконання тем 

кафедри. 

 



Рейтинг кафедри педагогіки факультету психології серед кафедр 

гуманітарного та соціально – економічного профілю представлено у таблиці. 

 

Навчальний  рік Місце 

2016 - 2017 50 

2017 - 2018 46 

2018 - 2019 48 

2019-2020 18 

 

 

V.ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
 

5.1. Забезпечення роботи фахового видання – збірника наукових праць  

«Наукові записки кафедри педагогіки» (категорія «Б»), до редакційної колегії 

якого входять 3 НПП кафедри педагогіки (доц. Жукова О.А., 

доц. Лутаєва Т.В., ст.викл. Махновський С.С.) 

 

Нагороди та досягнення викладачів кафедри, яким було присвоєно 

почесні звання та які були нагороджені або премійовані установами 

України 
Прізвище, ім’я та 

по-батькові 

наукового-

педагогічного 

працівника 

Нагороди установ України Рік нагородження 

Боченко 

Ольга 

В’ячеславівна 

Грамота Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна за особистий 

внесок в розвиток освіти, підготовку і 

виховання високоосвічених фахівців протягом 

багатьох років роботи в Харківському 

національному університеті імені В.Н.Каразіна 

та у зв’язку із 60-річчям з дня народження 

2019 

Махновський Сергій 

Сергійович 

Грамота ректора Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна  

Нагрудний знак Федерації профспілок України 

«Профспілкова звитяга» 

2020 

 

2019 

Іваненко Людмила 

Олександрівна 

Почесна грамота Харківської обласної 

державної адміністрації за вагомий особистий 

внесок у реалізацію завдань сучасної державної 

політики в галузі освіти, сумлінну працю та 

високий рівень професійної майстерності 

2020 

Комишан Анатолій 

Іванович 

Подяка науковому керівнику за високий рівень 

підготовки переможця ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Професійна освіта» 

2019 

Лутаєва  

Тетяна  

Василівна 

Диплом Навчального центру методичної роботи 

Управління якості освіти за монографію 

«Педагогічна та громадсько-просвітницька 

2020 



діяльність фундаторів вищої медичної та 

фармацевтичної освіти: регіональний історико-

педагогічний аспект» 

 

 

В.о. завідувача кафедри                                                         Оксана ЖУКОВА 


