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ЗВІТ РОБОТИ 

Науково-методичної ради педагогічного факультету  

на 2020-2021 навчальний рік 

Впродовж навчального року науково-методична рада педагогічного факультету 

координує всю науково-методичну роботу викладачів факультету, реалізує науково-

методичний супровід проведення відкритих занять викладачів, що проходять за 

конкурсом; перевірку електронного та паперового навчально-методичного забезпечення з 

дисциплін кафедр (у тому числі на сайті та Віртуальному університеті); моніторинг 

оновлення сторінок кафедр на сайті ХДУ з питань методичного забезпечення освітнього 

процесу, оновлення сторінки НМР факультету на сайті ХДУ, систематично проводить 

засідання науково-методичної ради факультету. 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Відповідальні за 

виконання 

1.  Затвердження складу НМР факультету Голова НМР 

Протокол №1 від 

11.09.2020 

2.  Затвердження плану роботи науково-методичної ради на 2020 

- 2021 н.р.  

Голова НМР 

Протокол №1 від 

11.09.2020 

3.  Стан готовності силабусів освітніх компонент освітньо-

професійних програм спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта СВО 

«бакалавр»,  СВО «магістр» 

Завідувачі кафедр 

Протокол №1 від 

11.09.2020 

4.  Затвердження авторських програм навчальних дисциплін 

факультету 

Голова НМР 

Перенесено 

5.  Затвердження екзаменаційних матеріалів атестації (програм, 

питань та білетів) на здобуття СВО «магістр» спеціальностей 

012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна 

освіта 

Казаннікова О.В., 

Воропай Н.А., 

Яковлева С.Д. 

Пермінова Л.А. 

Протокол №1 від 

11.09.2020 

6.  Затвердження екзаменаційних матеріалів атестації (програм, 

питань та білетів) на здобуття СВО «бакалавр» 

спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 

016 Спеціальна освіта 

Анісімова О.Е., 

Горлова А.В., 

Товстоган В.С. 

Протокол №1 від 

11.09.2020 

7.  Затвердження тематики курсових робіт 2 (скорочений термін 

навчання), 4 курсів денної та заочної форм навчання  

Москова Т.М., 

Радіонова О.І. 

Протокол №1 від 

11.09.2020 

8.  Затвердження тематики кваліфікаційних робіт СВО «магістр» 

денної і заочної форм навчання спеціальностей 012 

Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна 

освіта 

голова НМР  

Казаннікова О.В., 

Воропай Н.А., 

Яковлева С.Д. 

Пермінова Л.А. 

Протокол №1 від 

11.09.2020 

9.  Використання інтерактивної підлоги під час викладання 

методик дошкільної та початкової освіти 

Кабельникован 

Н.В. 

Перенесено на 

2021-2022 н.р. 



10.  Про затвердження тематики курсових робіт 1 (скорочений 

термін), 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання, тематики 

курсових робіт 2 (скорочений термін навчання), 4 курсів 

денної та заочної форм навчання 

Москова Т.М., 

Радіонова О.І. 

Протокол №4 від 

13.11.2020 

11.  Затвердження тематики кваліфікаційних робіт СВО 

«бакалавр» денної і заочної форм навчання спеціальностей 

012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна 

освіта 

Голова НМР, 

Анісімова О.Е., 

Горлова А.В., 

Товстоган В.С. 

Пермінова Л.А. 

Протокол №4 від 

13.11.2020 

12.  Про затвердження екзаменаційних білетів І семестру для 

денної та заочної форми навчання спеціальностей 012 

Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна 

освіта 

Завідувачі кафедр 

Протокол №4 від 

13.11.2020 

13.  Про обговорення пропозицій щодо розроблення єдиних 

критеріїв оцінювання екзаменів за 40-бальною системою 

Голова НМР 

Протокол №4 від 

13.11.2020 

14.  Про міжпредметні зв’язки освітніх компонент Завідувачі кафедр 

Протокол №4 від 

13.11.2020 

15.  Про обговорення готовності кваліфікаційних робіт (проектів) 

СВО «магістр» спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 

Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта: 

- Про затвердження висновків кафедр педагогічного 

факультету про допуск до захисту кваліфікаційних робіт 

(проєктів) здобувачів СВО «магістр» спеціальностей 012 

Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна 

освіта на денній та заочній формах навчання 2020-2021 

навчальний рік 

Завідувачі 

кафедр,  

Протокол №5 від 

15.12.2020 

16.  Про затвердження висновків педагогічного факультету про 

допуск до захисту кваліфікаційних робіт (проєктів) 

здобувачів СВО «магістр» спеціальностей 012 Дошкільна 

освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта на денній 

та заочній формах навчання 2020-2021 навчальний рік 

Голови 

експертних 

комісій 

Протокол №5 від 

15.12.2020 

17.  Аналіз реалізації ОПП спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта СВО 

«бакалавр»,  СВО «магістр» 

Казаннікова О.В., 

Воропай Н.А., 

Яковлева С.Д. 

Пермінова Л.А. 

Анісімова О.Е.,  

Горлова А.В., 

Товстоган В.С. 

Пермінова Л.А. 

 

Перенесено 

18.  Аналіз фахової відповідності науково-педагогічних 

працівників які забезпечують освітній процес спеціальностей 

012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна 

освіта СВО «бакалавр»,  СВО «магістр» 

Завідувачі кафедр 

 

Перенесено 

19.  Про аналіз результатів опитування здобувачів СВО 

«бакалавр», «магістр» спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта про зміст ОПП 

Чепурна С.П., 

гаранти ОПП 

Протокол №6 від 



спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 

016 Спеціальна освіта  

26.01.2021 

20.  Міжпредметні зв’язки освітніх компонент Гаранти ОПП 

Протокол №6 від 

26.01.2021 

21.  Про оформлення силабусів освітніх компонент ІІ семестру, 

аналіз помилок допущених у силабусах освітніх компонент І 

семестру 

Голова НМР 

Протокол №6 від 

26.01.2021 

22.  Про готовність до перевірки індивідуальних планів 

викладачів факультету 

завідувачі кафедр 

Протокол №6 від 

26.01.2021 

23.  Про оформлення академічних журналів Голова НМР 

Протокол №6 від 

26.01.2021 

24.  Аналіз підготовки здобувачів СВО «бакалавр» до 

атестаційних іспитів 

Завідувачі кафедр 

Не виконано 

25.  Про внесення змін до складу НМР факультету Голова НМР 

Протокол №7 від 

26.02.2021 

26.  Про затвердження складу комісії з академічної доброчесності 

педагогічного факультету 

 

Голова НМР 

Протокол №7 від 

26.02.2021 

27.  Про аналіз програмних компетентностей та результатів 

навчання передбачених освітніми програмами педагогічного 

факультету та їх наявність, доцільність і реалізація у освітніх 

компонентах. 

Гаранти освітніх 

програм 

Протокол №7 від 

26.02.2021 

28.  Про затвердження списку стейкхолдерів рецензентів 

кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) ступеня 

вищої освіти за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 013 

Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта 

Завідувачі кафедр 

Протокол №7 від 

26.02.2021 

29.  Про обговорення на НМР університету проєкту Положення 

про курсову роботу (проєкт). 

Голова НМР 

Протокол №7 від 

26.02.2021 

30.  Про навчально-методичну роботу з молодими викладачами Голова НМР 

Протокол №7 від 

26.02.2021 

31.  Про результати опитування здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 016 

Спеціальна освіта (виступ додається). 

Світлану 

ЧЕПУРНУ 

Протокол №7 від 

26.02.2021 

32.  Про затвердження білетів літньої екзаменаційної сесії Завідувачі кафедр 

Протокол №8 від 

19.03.2021 

33.  Про рекомендацію Світлани Дмитрівни Яковлевої щодо 

присвоєння вченого звання по кафедрі спеціальної освіти 

Голова НМР, 

члени НМР 

Протокол №8 від 

19.03.2021 

34.  Затвердження силабусів освітніх компонент освітньо-

професійних програм спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта СВО 

«бакалавр»,  СВО «магістр» ІІ семестру 

Голова НМР, 

члени НМР 

Не виконано 



35.  Основи наукової комунікації  Ільїна Н.В.  

Перенесено 

36.  Аналіз підготовки здобувачів СВО «бакалавр» до 

атестаційних іспитів 

Завідувачі кафедр 

Не виконано 

37.  Обговорення проектів навчальних та навчальних робочих 

планів факультету 

Москова Т.М., 

гаранти ОПП 

Протокол №9 від 

26.04.2021 

38.  Про проходження викладачами факультету стажування у 

закладах дошкільної, початкової та спеціальної освіти 

Голова НМР, 

голови науково-

методичних 

семінарів кафедр 

Протокол №9 від 

26.04.2021 

39.  Обговорення готовності кваліфікаційних робіт (проектів) 

СВО «бакалавр» спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 

Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта 

голова НМР, 

голови 

експертних 

комісій, члени 

НМР 

Не виконано 

40.  Самоаналіз викладання дисциплін освітніх компонент 

освітньо-професійних програм спеціальностей 012 

Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна 

освіта СВО «бакалавр»,  СВО «магістр» 

голова НМР  

Казаннікова О.В., 

Воропай Н.А., 

Яковлева С.Д. 

Пермінова Л.А. 

Анісімова О.Е.,  

Горлова А.В., 

Товстоган В.С. 

Пермінова Л.А 

Перенесено  

41.  Обговорення перспектив роботи НМР факультету у 2021-22 

н.р. 

Голова НМР 

Перенесено 

42.  Обговорення реалізації силабусів у 2020-2021 н.р. Голова НМР, 

члени НМР 

Перенесено 

43.  Про обговорення відкритих занять викладачів факультету 

Відкрите лекційне заняття, що проведене 05 листопада 

2020 року Кузьміною Мариною Сергіївною з освітньої 

компоненти «Інформаційно-комунікаційні технології в роботі 

з дітьми» зі студентами 4 курсу денної форми навчання 471, 

481, 491 груп з теми «Засоби  ІКТ у роботі з дітьми».  

Відкрите лекційне заняття, що проведене 26 листопада 

2020 року Лось Оксаною Миколаївною з освітньої 

компоненти «Гендерна психологія» зі здобувачами 1 курсу 

денної форми навчання 111 М групи спеціальності 013 

Початкова освіта, 112 М групи  спеціальності 012 Дошкільна 

освіта з теми «Роль гендерних стереотипів у життєдіяльності 

особистості».  

Відкрите лекційне заняття, що проведене 11 грудня 

2020 року Андрієвським Борисом Мокійовичем з освітньої 

компоненти «Основи науково-педагогічних досліджень» зі 

здобувачами 1 курсу денної форми скороченого терміну 

Голова НМР 

 

Протокол №4 від 

13.11.2020  

 

 

 

Протокол №5 від 

15.12.2020 

 

 

 

 

 

Протокол №6 від 

26.01.2021 

 



навчання 103 групи спеціальності 013 Початкова освіта, з 

теми «Методи проведення педагогічних досліджень». 

Відкрите лекційне заняття, що проведене 18 лютого 

2021 року Полєвіковою Ольгою Борисівною з освітньої 

компоненти «Дошкільна лінгводидактика» зі здобувачами ІІІ 

курсу денної форми навчання 371,381,391 груп спеціальності 

012 Дошкільна освіта, з теми «Педагогічні основи дошкільної 

лінгводидактики». 

Відкрите лекційне заняття, що проведене 04 березня 

2021 року Мироненко Оксаною Василівною з освітньої 

компоненти «Сучасна українська мова з практикумом» зі 

здобувачами І курсу денної форми навчання 101, 102 груп, з 

теми «Числівник у системі частин мови». 

Відкрите лекційне  заняття, що проведене 11 березня 

2021 року Яковлевою Світланою Дмитрівною з дисципліни 

«Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіти»  зі 

студентами 4 курсу денної    форми навчання 409 групи  

спеціальності 016 Спеціальна освіта з теми «Значення 

гігієнічного виховання у формуванні здорового образу 

життя». 

Відкрите лекційне заняття, що проведене 10 березня 

2021 року Чабан Оленою Вікторівною, кандидаткою 

педагогічних наук, доценткою з дисципліни 

«Українознавство з методикою навчання: Ономастика» зі 

студентами IV курсу денної форми навчання 451 групи з 

теми «Топоніми як специфічний різновид пропріальної 

лексики». 

Відкрите лекційне заняття, що проведене 16 березня 

2021 р. в аудиторії 218 головного корпусу доцентом кафедри 

педагогіки та психології дошкільної та початкової освіти 

Владимировою Аллою Леонідівною з дисципліни «Теорія і 

методика музичного виховання» для студентів 4 курсу 

спеціальності 012 Дошкільна освіта педагогічного 

факультету денної форми навчання на тему «Музичний 

фольклор пестування». 

Відкрите лекційне заняття, що проведене Раєвською 

Іриною Миколаївною 17 березня 2021 року з дисципліни 

«Методика викладання освітньої галузі «Математика»» зі 

студентами денної форми навчання 331-341 груп з теми 

«Методика вивчення арифметичних дій в межах 10 та 100». 

Відкрите лекційне заняття, що проведене 17 березня 

2021 р., Вінник Тетяною Олександрівною з дисципліни 

«Трудове навчання з практикуком» із студентами 2 курсу 

денної форми навчання 201-202 груп спеціальності 013 

Початкова освіта, на тему «Урок трудового навчання в 

умовах сучасного конструктивно- технологічного підходу в 

початковій школі». 

Відкрите лекційне заняття, що проведене 05 квітня 

2021 року Фоміною Іриною Сергіївною з освітньої 

компоненти «Психологія педагогічна» зі здобувачами ІІ 

курсу денної форми навчання спеціальності 013 Початкова 

освіта, з теми «Психологія виховання».  
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Відкрите лекційне заняття, що проведене 13 травня 

2021 року Смутченко Ольгою Сергіївною, доктором 

філософії, викладачкою з дисципліни «Іноземна мова 

фахового спрямування» зі здобувачами ІІІ курсу денної 

форми навчання 321 групи з теми «Stylistic differentiation of 

English words». 
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44.  Рекомендація до друку посібників та навчально-методичних 

матеріалів викладачів факультету  

«Методичні рекомендації «Підготовка майбутніх 

філологів у вищих навчальних закладах України в 1850-1917 

роках». Автор: Кан О.Ю. 

Навчально-методичний посібник з професійно-

орієнтованого навчання читання студентів 1-2 курсів денної 

та заочної форм навчання спеціальності: 013 Початкова 

освіта, 012 Дошкільна освіта. Іноземна мова. Укладач: доцент 

Валуєва І.В. 

Методичні рекомендації «Web-мультимедіа 

енциклопедія з дисциплін природничого циклу». Укладачі: Л. 

Є. Петухова. А. С. Бальоха, О. І. Лемещук.  

Збірка авторських програм першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта, 016 Спеціальна освіта та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 012 

Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 016 Спеціальна 

освіта. / укладачі: Цюпак І.М., Фоміна І.С., Горлова А.В., 

Анісімова О.Е., Маценко Т.М., Казаннікова О.В., Саган О.В., 

Раєвська І.М., Яковлева С.Д., Семашкіна Г.М., Кабельникова 

Н.В. 

Не рекомендовано: 

Методичні рекомендації «Акмеологія у професійній 

підготовці майбутніх судноводіїв»  Калашніка  М.М.  

Ннавчально-методичний посібник «Основи каліграфії» 

Сугейко Л.Г. 

«Методичні рекомендації щодо організації з 

використання технології доповненої реальності у початкових 

класах» Саган О.В., Юрчук Ю.Ю. 

Голова НМР, 

члени НМР 
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45.  Затвердження програм практик на 2021-2022 н.р. 

- Програма виробничої практики для студентів 4 курсу 

спеціальності 013 Початкова освіта на 2021-2022 н.р. 

- Програма виробничої практики для студентів 4 курсу 

спеціальності 012 Дошкільна освіта на 2021-2022 н.р. 

- Програма виробничої практики для студентів 2 курсу 013 

Початкова освіта (скорочений термін навчання) на 2021-2022 

н.р. 

Чабан О.В. 

Протокол №11 

від 30.06.2021 

46.  
Річний звіт науково-методичної ради факультету за 2020-

2021 та  

Голова НМР  

Протокол №11 

від 30.06.2021 

47.  План науково-методичної ради факультету на 2021-2022 н.р.  

Голова НМР 

Протокол №11 

від 30.06.2021 

48.  
Про результати обговорення змін і доповнень до Порядку 

оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 

Завідувачі кафедр 

Протокол №11 



Херсонському державному університеті (наказ Херсонського 

державного університету 07.09.2020 №803-Д)  

від 30.06.2021 

49.  

Про результати опитування щодо якості організації та 

змістового наповнення практики здобувачів ІІІ (освітньо-

наукового) РВО 

Пермінова Л.А. 

Протокол №11 

від 30.06.2021 

50 
Про перспективи кафедри щодо збільшення показників 

відповідності НПП ліцензійним умовам 

Завідувачі кафедр 

Протокол №11 

від 30.06.2021 

51 
Про організаційні питання щодо діяльності Херсонської 

обласної громадської організації Фребельтовариства. 

Анісімова О.Е 

Протокол №11 

від 30.06.2021 

52 
Про оформлення договорів про співпрацю у сфері освіти і 

науки  

Ільїна Н.В. 

Протокол №11 

від 30.06.2021 

53 

Про перспективи реалізації ліцензійної умови: «Наукове 

консультування підприємств, установ, організацій не менше 

трьох років, що здійснювалося на підставі договору із 

закладом вищої освіти (науковою установою)» 

Завідувачі кафедр 

Протокол №11 

від 30.06.2021 

 

Семінари: 

1. Науково-методичний семінар: «Складові силабусу та особливості його 

оформлення» (Саган О.В.) – 03.09.20. 

2. Науково-методичний семінар: «Використання інтерактивної підлоги під час 

викладання методик дошкільної та початкової освіти» (Кабельникован Н.В.) – перенесено. 

3. Продовжувати проводити практичні семінари та майстер-класи з теми 

«Використання інтерактивної дошки в освітньому процесі закладу вищої освіти» - 

проведено методичний семінар «Створення тестів на платформі KSU Online» (Юрчук 

Ю.Ю., Цюпак І.М.) – 18.05.2021, розпорядження № 182 від 19.05.2021. 

 

Усього за 2020-2021 н.р. проведено 10 засідань.  

Рецензовано та рекомендовано до друку навчально-методичних посібників по 

факультету – 4 примірників, з них: 1 - збірка авторських програм; 1 - навчально-

методичний посібник; 2 - методичні рекомендації. 

Обговорено відкритих занять професорсько-викладацького складу факультету – 12. 


