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2022 рік



№ Назва заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. Вивчення запитів щодо тематики 
міждисциплінарних проєктів для 
студентів спеціальності  
012 «Дошкільна освіта»,  
013 «Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня  

лютий 

2022 р. 
Матюшинець Я.В. 

2. Розроблення діагностичного 
інструментарію для реалізації 
міждисциплінарного проєкту 

«Психологічна гігієна майбутніх 
педагогів» для студентів спеціальності 
012 «Дошкільна освіта», 013 
«Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

лютий 

2022 р. 
Антипін Є.Б., 
Лавриченко Н.М., 
Мельник І.С., 
Музика О.О., 
Матюшинець Я.В. 
 

3. Педагогічна майстерка «Перші 
сходинки до професії» для студентів 
першого курсу спеціальності 012 
«Дошкільна освіта», 013 «Початкова 
освіта»  

лютий  
2022 р. 

Іванюк Г.І., 
Венгловська О.А., 
Дем’яненко В.І., 
Січкар А.Д., 
Матюшинець Я.В. 
 

4. Майстер-клас «Використання Google 

сервісів для особистісного та 
професійного зростання» для студентів 
першого курсу спеціальності 012 
«Дошкільна освіта», 013 «Початкова 
освіта»  

березень  
2022 р. 

Антипін Є.Б., 
Матюшинець Я.В. 

5. Мотиваційний тренінг «Педагог – це 
тренд» для студентів спеціальності  
012 «Дошкільна освіта»,  
013 «Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня  

березень  
2022 р. 

Лавриченко Н.М., 
Матюшинець Я.В. 
 

6. Movie therapy (how to grow a sensible 

teacher in yourself) для студентів 
спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 
013 «Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня 

 

квітень-

травень 

2022 р. 

Гапон Л.І., 
Матюшинець Я.В. 

7. Тренінг «Розвиток навичок 

критичного мислення» для студентів 
спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 
013 «Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня  
 

квітень  
2022 р. 

Матюшинець Я.В.,  
Музика О.О. 
 



8.  Реалізація міждисциплінарного 
проєкту «Психологічна гігієна 

майбутніх педагогів» для студентів 
спеціальності  
012 «Дошкільна освіта»,  
013 «Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня 

квітень 

2022 р. 
Студенти 
спеціальності 012 
«Дошкільна освіта» 
і 013 «Початкова 
освіта»,  
Антипін Є.Б. 
Мельник І.С. 
Матюшинець Я.В. 

9.  Майстер-клас «Психологічна 
саморегуляція в критичних ситуаціях» 
для студентів спеціальності  
012 «Дошкільна освіта»,  
013 «Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня  

травень  
2022 р. 

Матюшинець Я.В., 
Мельник І.С. 

10.  Тренінг «Інформаційна безпека  в 
сучасному медіапросторі» для 
студентів спеціальності 012 
«Дошкільна освіта», 013 «Початкова 
освіта» першого (бакалаврського) 

рівня  

травень 

2022 р. 
Матюшинець Я.В.,  
 

11. Відео-презентація результатів 

реалізації міждисциплінарного проєкту 

«Психологічна гігієна майбутніх 
педагогів» на сайті Педагогічного 

інституту, на сторінці Центру 

самопізнання і саморозвитку у 
соціальній мережі Facebook 

травень   
2022 р. 

Матюшинець Я.В. 
 

12. Адаптаційні тренінги для 

першокурсників «Я – студент» 

вересень  
2022 р 

 

Музика О. О., 
Мельник І.С., 
Матюшинець Я. В.,  
Викладачі 
випускових кафедр, 

Рада студентського 

самоврядування 

13. Серія майстер-класів з налагодження 
комунікації між суб’єктами освітнього 
процесу Педагогічного інституту (за 
окремим планом) 

вересень  
2022 р. 

Матюшинець Я.В., 
Мельник І.С., 
Музика О.О. 

14. Майстер-клас «Тайм-менеджмент для 

успішного навчання в університеті» 
для студентів спеціальності 012 

«Дошкільна освіта», 013 «Початкова 
освіта» першого (бакалаврського) 

рівня 

вересень  
2022 р. 

Матюшинець Я.В. 
 



15. Рефлексійна культура: тренінг 
особистісно-професійного зростання 

жовтень  
2022 р. 

Кондратець І.С., 
Матюшинець Я.В. 

16. Тренінг «Основи успішної 
самопрезентації майбутнього 
педагога» для студентів спеціальності 
012 «Дошкільна освіта», 013 
«Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня  

жовтень  
2022 р. 

Матюшинець Я.В. 
 

17. Майстер-клас «Ораторське 

мистецтво педагога» для студентів 
спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 
013 «Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня 

листопад  
2022 р. 

Бондаренко Г.Л., 
Матюшинець Я.В. 

18. Мотиваційний тренінг «Я – майбутній 
педагог» для студентів спеціальності 
012 «Дошкільна освіта», 013 
«Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня  

листопад  
2022 р. 

Матюшинець Я.В., 
Музика О.О., 

Мельник І.С. 

19. Майстер-клас «Академічна 
доброчесність здобувача вищої освіти» 
для студентів спеціальності  
012 «Дошкільна освіта», 013 
«Початкова освіта» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти 
(спільно з Центром інноваційних 
освітніх технологій (ICR-клас)) 

листопад 

2022 р. 
Матюшинець Я.В., 
Шкуренко О.В. 
 

20. Реалізація міждисциплінарного 
проєкту «Психологічна гігієна 
майбутніх педагогів» для студентів 
спеціальності  
012 «Дошкільна освіта»,  
013 «Початкова освіта» першого 

(бакалаврського) рівня 

листопад-

грудень  

2022 р. 
 

Студенти 
спеціальності 012 
«Дошкільна освіта» 
і 013 «Початкова 
освіта»,  
Викладачі 
випускових кафедр, 
Матюшинець Я.В. 

21. Movie therapy (how to grow a sensible 

teacher in yourself) для студентів 
спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 
013 «Початкова освіта» першого 
(бакалаврського) рівня 

грудень  
2022 р. 

Гапон Л.І., 
Матюшинець Я.В. 

22. Моніторинг діяльності Центру 
самопізнання і саморозвитку та 
подальших перспектив його роботи  

грудень  
2022 р. 

Матюшинець Я.В. 

23. Оприлюднення результатів реалізації 
міждисциплінарного проєкту 

грудень  

2022 р. 
Матюшинець Я.В. 



«Психологічна гігієна майбутніх 
педагогів» на сайті Педагогічного 

інституту, на сторінці Центру 

самопізнання і саморозвитку у 
Facebook 

 

24. Гостьові зустрічі з провідними 
психологами та педагогами 

за окремим 
графіком 

Іванюк Г.І., 
Венгловська О.А., 

25. Лінійка тренінгів з арт-терапії  за окремим 
графіком 

Мельник І.С. 
 

26. Психолого-педагогічний супровід 
студентів: індивідуальні та групові 
консультації (Скринька довіри) 

щомісяця Матюшинець Я.В., 
Мельник І.С., 
Музика О.О. 

27. Ведення тематичної рубрики 
«Пізнаємо себе та розвиваємо 
особистісний потенціал» на сторінці 
Центру самопізнання і саморозвитку у 
соціальній мережі Facebook  

щомісяця Матюшинець Я.В. 
 

28. Модерація сторінки Центру 
самопізнання і саморозвитку у 
соціальній мережі Facebook 

впродовж 
півріччя 

Матюшинець Я.В. 

29. Підготовка звіту за результатами 

діяльності Центру самопізнання і 
саморозвитку за 2022 р. 

січень  

2023 р. 
Матюшинець Я.В. 

 

 

Координатор Центру самопізнання 

і саморозвитку                                                              Яна МАТЮШИНЕЦЬ 


