


• Кафедра ППІтаВО забезпечує освітній процес на 
педагогічному факультеті 11 штатними викладачами

Серед них: 2 д.пед.н., проф. Сойчук Р. Л., проф. Шевців З.М.; 1 проф., к.пед.н. –
Колупаєва Т.Є.; 8 доцентів, к.пед.н. – Бричок С.Б., Боровець О.В.,
Веремчук А.П., Яковишина Т.В., Гудовсек О.А., Міщеня О.М., Третяк
О.М.; 1 ст.викл. – Іскра Л.В. Науковий ценз професорсько-викладацького
складу кафедри ППІтаВО є достатньо потужним та становить 91 %, що
сприяє забезпеченню високого рівня фахової підготовки випускників ЗВО.



До усіх навчальних дисциплін, викладання яких забезпечують 
викладачі кафедри, розроблено силабуси, робочі програми, навчально-
методичні матеріали, освітні контенти, що відповідають вимогам до 
організації освітнього процесу в РДГУ. Розроблено електронні кейси, зокрема 
тести в гугл-формах з означених навчальних дисциплін.

Проф. Сойчук Р.Л. здійснювала керівництво з написання 
магістерських робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності 013 «Початкова освіта» та 011 «Освітні, педагогічні науки», 
надавала теоретичну та методичну допомогу, проводила індивідуальні 
консультації щодо написання та оформлення наукових робіт.

Упродовж означеного періоду згідно з графіком проводила відкриті 
лекції, практичні та лабораторні заняття, здійснювала відвідування занять 
викладачів кафедри.

Розроблено і впроваджено у практику роботи інноваційні форми і 
методи навчання (тренінги, захист проєктів, майстер-класи, онлайн-
консультації, «круглі столи», «мозковий штурм», робота в мікрогрупах, ділові 
ігри, ігри-мандрівки, дискусії тощо), що обговорювалося на засіданні кафедри.

• Навчальна робота



За звітний період було проведено 20 методичних та 20 наукових семінарів 
кафедри, на яких розглядались актуальні проблеми освітнього процесу, основні 
тенденції реформування системи освіти, зокрема виконання наказів та постанов МОН 
України (відображено у протоколах).

Укладено та щороку оновлюються програми вступних випробувань зі 
спеціальності 013 «Початкова освіта» та програми зі спеціальності 011 «Освітні, 
педагогічні науки» для вступників на здобуття ступеня «Бакалавр» та «Магістр».

З 2018 р. проф. Сойчук Р.Л. - членкиня вченої ради педагогічного факультету 
РДГУ та навчально-методичної комісії педагогічного факультету, систематично брала 
участь у засіданнях і проводила підготовку з окремих питань.

З 2019 року – заступник голови навчально-методичної ради РДГУ. 
Здійснювала підготовку положень та висвітлення актуальних питань, шляхів вирішення
нагальних проблем щодо організації освітнього процесу в університеті на засіданнях
вченої ради РДГУ та ректораті. Згідно з планом роботи університету як голова комісії
проводила перевірку факультетів, за результатами перевірки підготовлено експертні
висновки.

За час роботи як голова комісії Навчально-методичної ради РДГУ з 
експертизи ОПП та навчальних планів здійснила перевірку 166 освітніх програм та 
навчальних планів у 2019 р. та у 2020 році – 122 ОПП. Брала участь у зустрічах, що
проводились представниками НАЗЯВО (10.10.2019 р. у НУ ОА; 26.02.2020 р. НУВГП; 
09-10.03.2020р. у ХНПУ).

• Методична робота

http://www.rshu.edu.ua/images/pk_rshu/prog_tvor_konk/2019/2019_mag_fah_vipr_011_osv_ped_nauki_2.pdf


• На кафедрі педагогіки початкової, інклюзивної та вищої 
освіти із січня 2019 року згідно з наказом ректора РДГУ 
проф. Постоловського Р.М. діє Освітньо-ресурсний центр 
РДГУ, директор – проф. Сойчук Р.Л. 



• У рамках діяльності Освітньо-ресурсного центру 
укладено низку угод про співпрацю з такими 
інституціями:

• Ректор РДГУ проф. Р.М.Постоловський та 
начальник Головного територіального 
управління юстиції у Рівненській області 
О.А.Сальчук

• Ректор РДГУ проф. Р.М.Постоловський
та директор ІПВ НАПН України, дійсний 
член НАПН України, проф. І. Д.Бех

• Проведено спільні заходи: всеукраїнські 
конференції, вебінари, тренінги, зустрічі 
тощо.



• Наукова робота
За звітний період викладачами кафедри у межах діяльності Освітньо-ресурсного центру 

РДГУ на базі кафедри виконуються науково-дослідницькі роботи за відповідними темами 
професійного спрямування: «Розвиток професійної підготовки майбутніх учителів у контексті 
реформування початкової освіти України» (державний реєстраційний номер 0118U003876); 
«Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх педагогів до роботи в 
інклюзивному середовищі в системі освіти України» (державний реєстраційний номер 
0118U100489).

Результати наукової роботи професорсько-викладацького складу кафедри ППІтаВО
зреалізовані в написанні монографій, навчально-методичних посібників, публікуванні статей 
у фахових наукових виданнях та у періодичних виданнях, які включені до наукометричних
баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus, Web of Science (WOS), а також виступах на 
наукових конференціях, керівництві науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти 
тощо. 

За результатами дослідження підготовлено та видано 
колективну монографію: Професійна підготовка майбутніх 
педагогів: теорія та практика: монографія / Боровець О. В., 
Бричок С. Б., Веремчук А.П., Гудовсек О. А., Колупаєва Т. 
Є., Міщеня О. М., Сойчук Р. Л., Третяк О. М., Шевців З. 
М., Яковишина Т. В.; за наук. ред. Р. Л. Сойчук. Рівне: О. 
Зень, 2020. 238 с.



• Наукова робота
• За звітний період професорсько-викладацьким складом кафедри підготовлено та 

опубліковано всього – 174 наукових публікацій. 
• 16 – наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема SCOPUS, Web of Science; 
• 1 – колективна монографія;
• 4 – розділи у колективних закордонних монографіях; 
• 3 – інші зарубіжні видання;
• 1 – навчальний підручник;
• 6 – навчальних посібників;
• 35 – статей у вітчизняних фахових виданнях;
• 15 – статей у міжнародних виданнях;
• 24 – методичних рекомендацій (у співавторстві); 
• 2 – програми вступного іспиту до магістратури для здобувачів другого рівня вищої освіти зі 

спеціальності 013 «Початкова освіта», галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;
• 2 – програми вступного іспиту до магістратури для здобувачів другого рівня вищої освіти зі 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;
• 2 – програма фахового випробування зі спеціальності 013 «Початкова освіта» для вступників 

на здобуття ступеня «Бакалавр» на основі здобутого ступеня, галузі знань: 01 
Освіта/Педагогіка (2020). 

• 63 – інші публікації;
• 3 – свідоцтво авторського права на твір.



• Наукова робота

• Зокрема, за звітний період науковий доробок проф. Сойчук Р.Л. представлено у 
56 наукових публікаціях, з яких: 5 – наукові публікації у періодичних виданнях, 
які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема SCOPUS –
3, Web of Science – 2;  1 – зарубіжна публікація; 3 – колективні монографії, з 
них 2 – в європейських країнах; 5 – статей у фахових виданнях, внесених до 
наукометричних баз даних; 18 – методичних рекомендацій; 22 публікації у 
вітчизняних збірниках матеріалів конференції; 2 – свідоцтва авторського права 
на твір.

• Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз даних: 
цитовано в 155 джерелах.

• Загальний обсяг наукового доробку станом на 2021 р. становить понад 150 
наукових праць.

• За звітний період викладацької діяльності проф. Сойчук Р.Л. взяла участь у 
роботі 21 конференції та семінарів різного рівня, зокрема: міжнародних – 4; 
всеукраїнських – 10, регіональних – 3; звітних конференціях – 2; 
всеукраїнських вебінарах – 2.



• Наукова робота
Кафедрою за звітний період організовано та проведено 7 конференцій

різного рівня. Згідно з угодою про співпрацю кафедрою організовано та проведено 
5 всеукраїнських науково-практичних конференцій спільно з Інститутом 
проблем виховання Національної академії педагогічних наук України.



Навчальна, творча і виховна робота
Організовано та проведено викладачами кафедри:
1. онлайн тренінги, дистанційний полілог, відкритий діалог «Академічна

доброчесність» – доц. Міщеня О.М.;
2. конкурс «Знавці дидактики», педагогічний полілог – доц. Боровець О. В.;
3. дискусійна панель «Система освіта в Україні та розвинених країнах

світу», організаторами якого були здобувачі ступеня вищої освіти «магістр»
спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» – проф. Сойчук Р. Л.;

4. онлайн-зустріч, тренінг, круглий стіл – доц. Третяк О. М. та інші.



• Організаційна робота

У березні 2021 р. розпочато 
сертифікатну програму 

«Педагогічна іміджологія та 
менеджмент», координатор 
доц. Третяк О.М., лектори –

викладачі кафедри педагогіки 
початкової, інклюзивної та 

вищої освіти: 
доц. Боровець О. В., 

доц. Бричок С.Б., 
доц. Гудовсек О.А., 
доц. Міщеня О. М., 

доц. Яковишина Т.В..



• Організаційна робота

Упродовж звітного періоду 
були організовані зустрічі, 
круглі столи, конференції, 
семінари із залученням 
зовнішніх та внутрішніх 
стейкхолдерів за освітньо-
професійними програмами зі 
спеціальностей 013 
«Початкова освіта» та 011 
«Освітні, педагогічні науки».

У рамках академічної мобільності організовано навчання здобувачів другого  
(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки в 
режимі on-line ZOOM у ІІ-му семестрі 2020-2021 н. р. – семестральний академічний 
обмін студентів в Університеті Гуманітарно-Природничому ім. Яна Длугоша в 
Ченстохові (УЯД, Республіка Польща).



• Науково-педагогічні працівники кафедри педагогіки початкової,
інклюзивної та вищої освіти, які здійснюють освітній процес, можуть входити
до групи забезпечення спеціальності, оскільки їхній рівень наукової та
професійної активності засвідчує виконання необхідних видів та результатів із
перелічених у п. 30 Кадрових Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності.
• Зокрема:

доктор пед. наук, проф. Сойчук Р. Л. – 14 п.
доктор пед. наук, проф. Шевців З.М. – 10 п.
канд. пед.наук, доц. Гудовсек О.А. – 10 п.
канд. пед.наук, доц. Бричок С.Б. – 10 п.
канд. пед.наук, доц. Боровець О.В. – 10 п.
канд. пед.наук, доц. Міщеня О.М. – 10 п.
канд. пед.наук, доц. Третяк О.М. – 9 п.
канд. пед.наук, доц. Яковишина Т.В. – 8 п.
канд. пед.наук, проф. Колупаєва Т.Є. – 8 п.
канд. пед.наук, доц. Веремчук А.П. – 7 п.
ст.викл. Іскра Л.В. – 4 п.



№№ 
п/п ПІБ Науковий ступінь, вчене звання/посада

2018р. 2021р.
Виконання п.30
Ліцензійних
вимог

Виконання п.30
Ліцензійних
вимог

1 Сойчук Р. Л. доктор пед. наук, професор 11 14
2 Шевців З.М. доктор пед. наук, професор 7 10
3 Гудовсек О.А. кандидат пед. наук, доцент 8 10
4 Бричок С.Б. кандидат пед. наук, доцент 7 10
5 Боровець О.В. кандидат пед. наук, доцент 6 10
6 Міщеня О.М. кандидат пед. наук, доцент 7 10
7 Третяк О.М. кандидат пед. наук, доцент 8 9
8 Яковишина Т.В. кандидат пед. наук, доцент 6 8
8 Колупаєва Т.Є. кандидат пед. наук, професор 11 8
10 Веремчук А.П. кандидат пед. наук, доцент 4 7
11 Іскра Л.В. ст.викладач 6 4



• Дякуємо за увагу 
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