
ПРОГРАМНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ  

«ПОЧАТКОВОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

НА 2021 - 2026 РОКИ 

 
 Ціль Конкретні заходи, кількість, індикатори 

досягнення 

Залучені ресурси Дата виконання 

І. Кадровий склад 

Науково-педагогічний потенціал кафедри 

2016 р. 2021 р. 

14 основних працівників 26 основних працівників 

1 – докт. наук, доцент 1 – докт. наук, професор 

2 – канд. наук, доценти 6 – канд. наук, доцентів 

6 – канд. наук 10 – канд. наук 

5 – асистентів (з них 3 – аспіранти) 10 – асистентів (з них 6 – аспірантів) 
 

 

1 Постійний 

моніторинг та 

оцінка роботи 

науково-

педагогічних 

працівників 

 

1.1. Науковий звіт викладачів / 

кафедри. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

1.1.Згідно графіку, затвердженого Університетом. 

1.2. Двічі у кожному навчальному році (січень, червень  

- 2022 р.; січень, червень – 2023 р.; січень, червень – 

2024 р.; січень, червень – 2025 р.; січень, червень – 

2026 р.). 

1.2. Семестрові звіти про виконання 

завдань індивідуального плану. 

 

1.3. Звіт про виконання завдань 

індивідуального плану викладачами, 

які працюють за контактом. 

1.3. Наприкінці кожного навчального року (червень, 

2022; червень, 2023; червень, 2024; червень, 2025; 

червень, 2026). 

2 

Проходження 

стажування 

науково-

педагогічними 

працівниками 

Згідно плану проходження стажування  

Договори про 

співпрацю між ЗВО 

України та закладами 

Румунії та Польщі. 

Вересень, 2021 р.– травень, 2026 р. 



ІІ. Освітня діяльність 

1 

Акредитація 

освітніх 

програм 

1.1. ОПП Дошкільна освіта 

(бакалаврат) 

Гарант ОПП – доц. 

Бойко Г.О.; науково-

педагогічні працівники 

кафедри 

травень, 2022 р.  

(перша акредитація спеціальності – 2017 р.) 

1.2.  ОПП  Початкова освіта 

(бакалаврат) 

Гарант ОПП – доц. 

Ростикус Н.П.; 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

травень, 2022 р.  

(перша акредитація спеціальності – 2017 р.) 

1.3. ОПП Дошкільна освіта 

(магістратура) 

Гарант ОПП – доц. 

Лозинська С.В.; 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

листопад, 2024 р. 

(перша акредитація спеціальності – 2018 р.) 

1.4. ОНП 015 Професійна освіта 

(аспірантура) 

Гарант – проф. 

Мачинська Н.І., 

науково-педагогічні 

працівники 

червень, 2021 р. (перша акредитація) 

1.5. ОПП Початкова освіта 

(магістратура) 

Гарант – доц. Стахів 

М.О. 

Перша акредитація спеціальності – 2016 р., акредитація 

ОПП – жовтень, 2020 р. 

2.  

Ліцензування 

освітніх 

програм 

2.1. ОПП Початкова освіта. Англійська 

мова в початковій школі (бакалаврат) 

Гарант ОПП – доц. Нос 

Л.С.; науково-

педагогічні працівники 

кафедри 

Перший набір у 2021-2022 н.р. 

3 

Оновлення 

освітніх 

програм, 

навчальних 

дисциплін 

кафедри. 

3.1.ОПП, за якими здійснюється набір 

здобувачів освіти 

3.2.Навчальні дисципліни, передбачені 

ОПП підготовкою майбутніх фахівців 

 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

На початку кожного навчального року, або при потребі 

(затвердження професійних чи освітніх стандартів 

тощо) 



4 

Оприлюдненн

я на сайті 

кафедри 

навчально-

методичного 

забезпечення 

науково-

педагогічних 

працівників. 

4.1.Робоча навчальна програма 

дисципліни / силабус. 

4.2.Методичні рекомендації та завдання 

для практичних / семінарських завдань. 

4.3.Методичні рекомендації та завдання 

для та самостійної роботи. 

4.4. Курси лекцій / навчально-

методичні посібники. 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 
Упродовж кожного поточного навчального року 

Освітній проєкт «Діяльнісний підхід в освіті (Lego-технології)  

(учасники Всеукраїнського проекту LEGO Foundation) (продовження; початок – 2019-2020 н.р.) 

5 

Впровадження 

навчальних 

курсів  

5.1. Навчання через гру (ОПП 

Дошкільна освіта). 
ас. Вінарчук Н.М. 2021-2022 н.р. 

5.2. Діяльнісний підхід в освіті (ОПП 

Початкова освіта). 
доц. Проц М.О. 2021-2022 н.р. 

5.3. Розробка та сертифікація 

електронного курсу навчальної 

дисципліни 

доц. Проц М.О. 2022-2023 н.р. 

6 

Розвиток 

навчально-

методичного 

забезпечення 

Проведення семінарів-тренінгів з 

вихователями ЗДО та вчителями 

початкової школи 

У межах укладених 

угод про співпрацю з 

освітніми закладами 

2022-2024 рр. 

Проєкт  «Фінська підтримка реформи української школи» 

 (за підтримки Міністерства закордонних справ Фінляндії та Європейського Союзу) (продовження; початок – 2018-2019 н.р.) 

7 

Підготовка 

викладачів-

тренерів 

7.1.Теоретичне навчання 

7.2. Інтерактивні семінари-тренінги 

 

доц. Ростикус Н.П. 

доц. Бойко Г.О. 

доц. Крива М.В. 

2021-2022 н.р. 



 

 

ас. Бущак І.М. 

ас. Лущинська О.В. 

8 

Розроблення 

та 

впровадження 

освітніх 

програм 

Створення та апробація ОПП для 

спеціальності 013 Початкова освіта 

доц. Ростикус Н.П. 

доц. Бойко Г.О. 
2022-2024 н.р. 

9 
Моніторинг 

якості 

Оцінювання якості професійної 

підготовки майбутніх учителів 

початкової школи 

Представники Проєкту; 

Центр забезпечення  

якості освіти 

Університету 

2023-2025 н.р. 

Проєкт «Мігранти» 

 (спільно з кафедрою спеціальної освіти та соціальної роботи та громадською організацією Справа Кольпінга в Україні)  

(початок – лютий, 2021 р.) 

1

0 

Налагодження 

співпраці з 

недільними 

українськими 

школами у 

Португалії 

10.1.Підготовка навчально-методичного 

забезпечення. 

10.2.Надання консультативної 

допомоги вчителям недільних шкіл. 

10.3. Проведення онлайн-занять з 

консультативною метою зі школярами, 

які відвідують недільні школи, та їх 

батьками 

проф. Мачинська Н.І. 

про. Островська К.О. 

доц. Стахів М.О. 

ас. Лущинська О.В. 

 

2021-2023 рр. 

IІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці 

Упродовж 2016-2020 рр. розроблялося дві теми: 

1. Педагогічна наука та освіта у класичному університеті: акмеологічний підхід (0116U001694) – наук. керів. проф. Мачинська Н.І., 

монографія: Професійна педагогічна освіта в акмеологічному вимірі: рефлексія освітніх трендів і стандартів забезпечення якості : 

колективна монографія //  за ред. Мачинської Н.І. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 178 с. 

2. Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності (0116U001693) 



– наук. керів. проф. Мачинська Н.І.: 

2.1.  Монографія: Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колективна монографія / [Олійник М. І., Мачинська 

Н. І., Войтович А. Ю. та ін.], за ред. Н. Мачинської. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 352 с. 

2.2. Захист дисертації: «Формування соціальної мобільності вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної 

підготовки» (дисертант – асистент кафедри початкової та дошкільної освіти Бойко Г.О., кер. – проф. Мачинська Н.І.) – дата захисту 11 

грудня 2018 р., місце захисту – спеціалізована вчена рада К 35.874.03, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. 

Львів). 

1 

Розробка  

науково-

дослідних тем 

кафедри 

1.1.Забезпечення наступності 

дошкільної та початкової освіти в 

контексті освітньої політики держави 

(0121U110128);  написання колективної 

монографії.  

кер. теми – проф. 

Мачинська Н.І.; 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2024 р. (термін дослідження теми 2021-2024 рр.) 

1.2.Теоретичні і  практичні виміри 

лінгводидактики в сучасному освітньо-

інформаційному просторі 

(0121U110096); написання колективної 

монографії. 

кер. теми – доц. 

Крохмальна Г.І.; 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2024 р. (термін дослідження теми 2021-2024 рр.) 

2 

Захист 

дисертаційних 

досліджень 

аспірантами 

кафедри  

2.1 Галюка О.С. аспірантка 3-го року 

навчання 

вересень, 2022 р. 

2.2 Собчук А.А. аспірантка 3-го року 

навчання 

травень, 2022 р 

2.3 Вінарчук Н.М. аспірантка 2-го року 

навчання 

вересень, 2023 р. 

2.4. Шоловій Т.-М. І. аспірантка 2-го року 

навчання 

вересень, 2023 р. 

3 

 

 

Захист 

дисертаційних 

досліджень 

 

3.1 Деленко В.Б.   

аспірантка ДДПУ ім. 

Івана Франка (вступ до 

2016 р.) 

 

травень, 2022 р 

 



викладачами 

кафедри 
3.2 Табака О.М.   аспірантка ДДПУ ім. 

Івана Франка, 3-го року 

навчання 

вересень, 2023 р. 

  

3.3 Бущак І.М.   

аспірант ДДПУ ім. 

Івана Франка (вступ до 

2016 р.) 

травень, 2022 р 

4 Підготовка 

колективної 

монографії 

англійською 

мовою 

Тема: Підготовка вчителя початкової 

школи через призму Концепції нової 

української школи 

Доц. Нос Л.С., 

викладачі предметної 

комісії викладачів 

дисциплін 

лінгводидактичного 

спрямування 

травень, 2024 р. 

5 Відновлення 

роботи 

титульної 

конференції 

кафедри 

Актуальні проблеми початкової та 

дошкільної освіти у світлі 

євроінтеграційних процесів 

(міжнародна конференція) 

проф.  

Мачинська Н.І., 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

2021-2022 н.р. (періодичність – кожні два роки) 

6 Проведення 

регіональних 

семінарів із 

залученням 

роботодавців 

та вчителів-

практиків. 

Тематика семінарів зумовлюється 

впровадженням нормативних 

документів з питань початкової та 

дошкільної освіти; реалізації положень 

Концепції НУШ 

доц. Проц М.О. 

доц. Лозинська С.В. 

доц. Стахів М.О. 

доц. Новосельська Н.Т. 

Кожного року, починаючи зі січня 2022 р. 

7 Активізація 

студентської 

наукової 

роботи 

Створення проблемних студентських 

груп, дослідження спільних тем, 

підготовка наукових робіт; участь у 

студентських наукових заходах різних 

рівнів. 

ас. Бущак І.М. 

доц. Бойко Г. О. 

доц. Новосельська Н.Т. 

Щорічно, відповідно до графіку проведення конкурсу 

студентських наукових робіт та наукових заходів. 

8 Проведення 

щорічної 

регіональної 

студентської 

Тема: «Актуальні проблеми 

педагогічної освіти» 

доц. Крохмальна Г.І., 

науково-педагогічні 

працівники 

Щорічно, у березні. 



науково-

практичної 

конференції 

9 Підготовка 

докторів наук 

Закоординовано тему докторського 

дисертаційного дослідження 

«Теоретичні і методичні засади 

підготовки вчителів початкової школи 

до застосування ігрових технологій у 

професійній діяльності» (протокол № 4 

від 29.09.2020 р., Міжвідомча рада з 

координації наукових досліджень з 

педагогічних та психологічних наук в 

Україні). 

доц. Проц М.О. 

(науковий консультант 

– Мачинська Н.І.) 

Орієнтована дата захисту: 2025 р. 

ІV. Соціально-виховна робота 

1 Зустріч з 

потенційними 

абітурієнтами 

– 

випускниками 

педагогічного 

коледжу та 

практичними 

працівниками 

освітніх 

закладів 

1.1.Навчально-методичні семінари 

1.2. Зустрічі-консультації 

  

доц. Лозинська С.В. 

доц. Проц М.О. 

доц. Стахів М.О. 

Упродовж кожного навчального року 

2 Робота зі 

студентами 

2.1. Організація роботи порадників 

академічних груп зі студентами. 

2.2. Робота зі студрадою (обговорення 

проблемних і суперечливих питань). 

доц. Ростикус Н.П., 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Упродовж кожного навчального року 

3 Виховні 

заходи  

3.1. Проведення виховних заходів 

згідно плану роботи кафедри та  плану 

роботи куратора академічної групи. 

3.2. Залучення студентів до 

доц. Ростикус Н.П., 

куратори академічних 

груп 

Упродовж кожного навчального року 



університетських традиційних заходів 

(День незалежності, представлення 

першокурсників, День першого вересня 

тощо). 

3.3. Залучення студентів до 

волонтерської діяльності. 

V. Промоція кафедри 

1 Представленн

я промоційних 

матеріалів 

кафедри на 

сторінці у 

Facebook, а 

також в інших 

освітніх 

групах  

https://www.facebook.com/groups/107814

7348890266 

 

https://www.facebook.com/groups/new.uk

rainian.school  

 

https://www.facebook.com/groups/978105

802282733  

ас. Бущак І.М. 

доц. Крохмальна Г.І. 

доц. Лозинська С.В. 

проф. Мачинська Н.І. 

ас. Ростикус Н.П. 

постійно 

2 Оновлення 

веб-сторінки 

кафедри 

2.1. Оновлення персональної 

інформації про науково-педагогічних 

працівників кафедри. 

2.2. Поповнення навчально-методичних 

матеріалів кафедри. 

2.3. Представлення для громадського 

обговорення ОПП та ОНП. 

2.3. Висвітлення актуальних подій, які 

відбуваються на кафедрі. 

2.4. Висвітлення змісту заходів, 

учасниками яких були науково-

педагогічні працівники кафедри. 

 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/ka

fedra-pochatkovoji-ta-doshkilnoji-osvity 

ас. Лущинська О.В. 

доц. Ростикус Н.П. 

проф. Мачинська Н.І., 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Упродовж поточного навчального року 

https://www.facebook.com/groups/1078147348890266
https://www.facebook.com/groups/1078147348890266
https://www.facebook.com/groups/new.ukrainian.school
https://www.facebook.com/groups/new.ukrainian.school
https://www.facebook.com/groups/978105802282733
https://www.facebook.com/groups/978105802282733
https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/kafedra-pochatkovoji-ta-doshkilnoji-osvity
https://pedagogy.lnu.edu.ua/department/kafedra-pochatkovoji-ta-doshkilnoji-osvity


3.  Оновлення 

персональних 

сторінок 

викладачів. 

Оновлення персональної інформації 

про кожного викладача:  

- наявність публікацій у 

наукометричних та фахових 

виданнях: 

- створення / оновлення навчально-

методичного забезпечення 

навчальних дисциплін; 

- отримання вчених звань; 

- наукова тематика досліджень. 

проф. Мачинська Н.І., 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

Упродовж поточного навчального року 

 

Претендент на посаду  

завідувача кафедри 

професор Мачинська Н.І. 

 


