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І. КАРТКА-ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ 

 

1.1. Штатний розпис кафедри на 2021–2022 навчальний рік  

 Посада 

Планово-економічний відділ Відділ кадрів 

Штатний розпис Cпецфонд Штатний розпис Cпецфонд 

Ств. Год. Ств. Год. Ств. Год. Ств. Год. 

Завідувач кафедри (професор) 1 450 0 450 1 450 
  

Завідувач кафедри (доцент) 
    

    

Професор 0,5 550 0,5 550 0,5 550 0,5 550 

Доцент 6 600 0 600 6 600   

Старший викладач 6,25 600 0 600 6,25 600   

Викладач 1,5 600 0 600 1,5 600   

Всього: 8975.00 275.00 8975.00 275.00 
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1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено в кількості 1 одиниці. 

На момент складання плану роботи кафедри: 

штат НДС і НДЛ ________-____________  чоловік; 

очних аспірантів _________-___________  чоловік; 

заочних аспірантів _______-___________  чоловік; 

претендентів ________________________  чоловік; 

Разом по кафедрі _________-__________   чоловік 

 

1.3. Обсяг навчальної роботи, запланований кафедрою на перше півріччя 2022 року становить 3466,89 години. 

1.4. Кадровий склад: 

№ Прізвище, ім’я по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада 

На постійній основі 

1.  Іванюк Ганна Іванівна доктор педагогічних наук, професор Завідувач  кафедри 

2.  Лавриченко Наталія Миколаївна доктор педагогічних наук, професор Професор 

3.  Голота Наталія Миколаївна кандидат педагогічних наук, доцент Доцент  

4.  Музика Олена Оксентівна кандидат психологічних наук, доцент Доцент  

5.  Венгловська Олена Анатоліївна  кандидат педагогічних наук Доцент  

6.  Січкар Алла Дмитрівна  кандидат педагогічних наук Доцент 

7.  Мельник Інна Сергіївна кандидат психологічних наук Доцент  

8.  Антипін Євген Борисович кандидат педагогічних наук Ст. викладач  

9.  Матюшинець Яна Володимирівна  Ст. викладач 

10.  Мойсак Олександр Данилович  Ст. викладач 

11.  Дем’яненко Валентина Іванівна  Викладач  

За сумісництвом 

12.  Куземко Леся Валентинівна кандидат педагогічних наук Доцент 

13.  Новик Ірина Михайлівна кандидат педагогічних наук Ст. викладач  
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І. Корпоративна культура 

№  Заходи Термін виконання Відповідальні 

ПРОДОВЖЕННЯ СИСТЕМНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЖИТТЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПАДЩИНИ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

1.  Дослідження життєпису Бориса і Марії Грінченко Упродовж року Керівники історико-

педагогічних студій 

2.  Організація  заходів до  Грінченківської декади: 

- проведення тематичних кураторських годин; 

- презентація студентами результатів досліджень життя 

та спадщини Бориса Грінченка; 

- сесія історико-педагогічних студій  

Грудень, 2022 Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., проф.,  

завідувач кафедри та науково-

педагогічні працівники кафедри 

педагогіки та психології 

3.  Наукова сесія історико-педагогічних студій “Образ вчителя в 

теоретико-практичній спадщині Бориса Грінченка” 

Грудень, 2022 Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., проф., 

завідувач кафедри,  

Олена ВЕНГЛОВСЬКА, 

к.пед.н., доцент кафедри, 

Євген АНТИПІН, к.пед.н., 

ст.викладач кафедри 

ПРАКТИЧНІ КРОКИ ЩОДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОДЕКСУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

4.  Тематичні кураторські години із формування корпоративної 

культури студентів 

Січень-травень, 

2022 

Наталія ГОЛОТА, к.пед.н., 

доцент кафедри 

5.  Онлайн форум «Академічна доброчесність здобувачів вищої 

освіти у вимірі демократичних цінностей» 

Травень, 2022 Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., 

проф., завідувач кафедри 

Наталія ЛАВРИЧЕНКО, 

д.пед.н., проф., професор 

кафедри 

Олена МУЗИКА, к.психол.н., 

доцент, доцент кафедри 

Олена ВЕНГЛОВСЬКА, 
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к.пед.н. 

ІМІДЖЕВІ ЗАХОДИ 

6.  Організація і проведення заходів до тижня науки 

 

Травень, 2022 Ганна ІВАНЮК, д. пед.н., 

професор, завідувач кафедри та 

науково-педагогічні працівники 

кафедри, студенти 

спеціальностей «Дошкільна 

освіта»,  «Початкова освіта» 

7.  Проведення майстер-класів, вебінарів із особистісно-

професійного розвитку студентів (здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти спеціальностей “Дошкільна освіта”, “Початкова 

освіта”) до дня Педагогічного інституту 

Жовтень, 2022 Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., 

проф., завідувач кафедри 

Наталія ЛАВРИЧЕНКО, 

д.пед.н., проф., професор 

кафедри 

Олена МУЗИКА, к.психол.н., 

доцент, доцент кафедри 

Олена ВЕНГЛОВСЬКА, 

к.пед.н., доцент кафедри 

Інна МЕЛЬНИК, к.психол.н., 

доцент кафедри 

8.  Участь у соціальному проекті «З Києвом і для Києва» 

 

Упродовж року Наталія ГОЛОТА, к.пед.н., 

доцент, доцент кафедри 

9.  Організація і проведення серії майстер-класів до Дня 

Педагогічного інституту  

Жовтень, 2022 Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

10.  Систематичні публікації індивідуальних досягнень студентів 

Педагогічного інституту на електронних сторінках кафедри 

педагогіки та психології, Центру самопізнання і саморозвитку 

та на сторінках у соціальній мережі Facebook  

 

 

Упродовж року Яна МАТЮШИНЕЦЬ, 

ст.викладач кафедри 
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РОЗВИТОК ТРАДИЦІЙ УНІВЕРСИТЕТУ, СПРЯМОВАНИХ НА ГРОМАДЯНСЬКУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКУ 

САМОІДЕНТИФІКАЦІЮ, ПАТРІОТИЗМ, ДОБРОЧИННІСТЬ І ВОЛОНТЕРСТВО УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ 

11.  Продовження системних досліджень із вивчення осередків 

діяльності відомих українських педагогів 

Упродовж року Олена ВЕНГЛОВСЬКА, 

к.пед.н., доцент кафедри 

Алла СІЧКАР, к.пед.н., доцент 

кафедри 

12.  Педагогічна майстерка для кураторів академічних груп 

«Національно-патріотичне виховання молоді: сучасні тренди і 

традиції»  

Лютий, 2022 Наталія ЛАВРИЧЕНКО, 

д.пед.н., проф., професор 

кафедри 

Валентина ДЕМ’ЯНЕНКО, 

викладач кафедри 

Яна МАТЮШИНЕЦЬ, ст. 

викладач кафедри 

ІІ. Освітня стратегія 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ ПІДГОТОВКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

13.  Апробація технології та інструментарію особистісно-

професійного розвитку майбутніх педагогів у центрі 

самопізнання і саморозвитку 

Упродовж року Яна МАТЮШИНЕЦЬ, ст. 

викладач кафедри та науково-

педагогічні працівники кафедри 

14.  Оновлення змістових модулів інтегрованих навчальних 

дисциплін «Педагогіка», «Психологія», «Людинознавство», 

відповідно до освітньо-професійних програм підготовки 

фахівців за спеціальностями 012 Дошкільна освіта, 013 

Початкова освіта 

Січень, 2022 Ганна ІВАНЮК, д. пед.н., 

професор, завідувач кафедри та 

науково-педагогічні працівники 

кафедри 

15.  Розроблення та удосконалення робочих програм педагогічних 

практик відповідно до нових освітніх стандартів 

Січень-лютий, 2022 Ганна ІВАНЮК, д. пед.н., 

професор, завідувач кафедри та 

науково-педагогічні працівники 

кафедри, 
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16.  Розроблення, методичний супровід міждисциплінарних 

проєктів, що виконуються майбутніми фахівцями з 

дошкільної та початкової освіти у центрі самопізнання і 

саморозвитку 

Протягом 

навчального року 

Яна МАТЮШИНЕЦЬ, 

ст.викладач кафедри  

17.  Удосконалення технологічного забезпечення змістово-

методичного забезпечення викладання дисциплін 

Протягом року Ганна ІВАНЮК, д. пед.н., 

професор, завідувач кафедри та 

науково-педагогічні працівники 

кафедри, 

18.  Розроблення контенту ЕНК відповідно до нових освітніх 

стандартів підготовки фахівців 

Протягом року Ганна ІВАНЮК, д. пед.н., 

професор, завідувач кафедри та 

науково-педагогічні працівники 

кафедри, 

19.  Адаптаційні тренінги для першокурсників Вересень, 2022 Олена МУЗИКА, канд. психол. 

наук, доцент,  

Яна МАТЮШИНЕЦЬ, 

ст.викладач 

20.  Серія майстер-класів «Я – майбутній педагог» для студентів 

першого курсу спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 013 

«Початкова освіта» з метою підготовки до першої навчальної 

(психолого-педагогічної) практики 

 

 

Лютий-березень, 

2022 

Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., проф.,  

завідувач кафедри, 

Леся КУЗЕМКО, к.пед.н., 

доцент кафедри, 

Олена ВЕНГЛОВСЬКА, 

к.пед.н., доцент кафедри 

Валентина ДЕМ’ЯНЕНКО, 

викладач кафедри 

21.  Серія майстер-класів за результатами проходження першої 

навчальної (психолого-педагогічної) практики «Педагогічна 

практика: перша рефлексія», для студентів 1-го курсу 

спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» 

 

Квітень, 2022 Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., проф.,  

завідувач кафедри, 

Леся КУЗЕМКО, к.пед.н., 

доцент кафедри, 

Олена ВЕНГЛОВСЬКА, 
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к.пед.н., доцент кафедри 

Валентина ДЕМ’ЯНЕНКО, 

викладач кафедри 

22.  Розроблення та сертифікація ЕНК на другий семестр 2021-

2022 н.р.: 

- Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна); 

- Технології досліджень в освітній галузі (5 курс, ПО) 

- Психологія (1 курс, ММ, денна) 

- Педагогіка і психологія (1 курс, ОМ, денна) 

Лютий – червень, 

2022 

Леся КУЗЕМКО, к.пед.н., 

доцент кафедри 

Алла СІЧКАР, к.пед.н., доцент 

кафедри 

Валентина ДЕМ’ЯНЕНКО, 

викладач кафедри 

Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., проф., 

завідувач кафедри 

Олена ВЕНГЛОВСЬКА, 

к.пед.н., доцент кафедри 

Олена МУЗИКА, к.психол.н., 

доц., доцент кафедри  

23.  Підготовка програм для проведення семестрового контролю 

студентів  

Упродовж року Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

24.  Розроблення програм для проведення підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти за ОПП 012 Дошкільна освіта, 013 

Початкова освіта  

Лютий, 2022 Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

25.  Розподіл за штатними співробітниками кафедри педагогіки та 

психології навчального навантаження на 2022-2023 н.р. 

Травень, 2022 Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., проф., 

завідувач кафедри 

ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ НАВЧАННЯ. АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ 

26.  Впровадження особистісно-проєктивого інструментарію під 

час виконання студентами завдань практик 

Упродовж року  Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

27.  Індивідуальні консультації щодо вибору тематики та 

виконання студентами дослідницько-пошукових проєктів 

Упродовж року Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

28.  Врахування запитів практиків у розроблені програм 

психолого-педагогічних практик, тематик магістерських 

Упродовж року Науково-педагогічні 

працівники кафедри 
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проектів 

29.  Зустрічі, круглі столи з провідними вченими в галузі 

педагогіки та психології 

Упродовж року Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

30.  Підготовка пропозицій до Каталогу вибіркових дисциплін Лютий, 2022 Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА. ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ 

ЗДОБУВАЧІВ 

31.  Педагогічна майстерка для випускників ЗЗСО «Професійне 

сходження: кроки до самовизначення» (на базі центру 

самопізнання і саморозвитку) 

Лютий 2022 Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

32.  Розміщення інформаційних матеріалів для вступників – 2022 

на  сторінці кафедри педагогіки та психології у соціальній 

мережі Facebook 

(https://www.facebook.com/PedagogyandPsychologydepartment/),  

YouTube 

Протягом року Яна МАТЮШИНЕЦЬ, 

ст.викладач кафедри  

33.  Участь в роботі приймальної комісії з організації вступу до 

Університету 2022 

Протягом року Євген АНТИПІН, к.пед.н., 

Яна МАТЮШИНЕЦЬ, 

ст.викладач кафедри 

ІІІ. Наукова стратегія 

РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

34.  Реалізація аналітико-діагностичного етапу наукової теми 

«Психолого-педагогічний супровід особистісно-професійного 

розвитку майбутніх педагогів в умовах реалізації нових 

освітніх стандартів» (реєстраційний номер: 0121U114224) 

Упродовж року Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., проф., 

завідувач кафедри, науково-

педагогічні працівники кафедри 

35.  Підготовка та оприлюднення результатів дослідження з теми 

«Психолого-педагогічний супровід особистісно-професійного 

розвитку майбутніх педагогів в умовах реалізації нових 

Упродовж року Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., проф., 

завідувач кафедри, науково-

педагогічні працівники кафедри 
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освітніх стандартів» у виданнях, що входять до категорії Б та 

індексуються у наукометричних базах  «Scopus» / «Web of 

Science» 

36.  Організація та проведення констатувального етапу 

дослідження з теми «Психолого-педагогічний супровід 

особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів в 

умовах реалізації нових освітніх стандартів» 

Січень – червень, 

2022 

Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., проф., 

завідувач кафедри, науково-

педагогічні працівники кафедри 

37.  Участь викладачів кафедри у Всеукраїнських, Міжнародних 

науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах 

Упродовж року Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

38.  Підготовка та видання одноосібних чи/або колективних 

монографій 

Упродовж року Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ. АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА. СПЕЦРАДИ 

39.  Участь у роботі постійнодіючих спеціалізованих вчених радах Упродовж року Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., проф., 

завідувач кафедри 

40.  Участь у роботі разових спеціалізованих вчених радах Упродовж року Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ 

41.  Проведення досліджень здобувачами вищої освіти першого 

(бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти спеціальностей “Дошкільна освіта”, “Початкова освіта” 

з окремих аспектів наукової теми кафедри педагогіки та 

психології 

Упродовж року Яна МАТЮШИНЕЦЬ, науково-

педагогічні працівники кафедри 

педагогіки та психології 

42.  Висвітлення результатів спільних зі студентами досліджень за 

проблематикою наукової теми кафедри педагогіки та 

психології у наукових виданнях 

Упродовж року Яна МАТЮШИНЕЦЬ, 

ст.викладач кафедри та 

науково-педагогічні працівники 

кафедри педагогіки та 

психології 

43.  Підготовка студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт 

Січень-березень, 

2022 

Леся КУЗЕМКО, к.пед.н., 

доцент кафедри 
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44.  Підготовка студентів до участі у Всеукраїнських, 

Міжнародних науково-практичних конференціях 

Упродовж року  Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

НАУКОВІ ЗАХОДИ 

45.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Історія та 

філософія освіти в незалежній Україні: здобутки й нові 

соціогуманітарні виклики часу» (кафедра педагогіки та 

психології співорганізатор конференції) 

Травень, 2022 Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., проф., 

завідувач кафедри 

46.  Співорганізація з Прикарпатським національним 

університетом імені Василя Стефаника та проведення 

студентської онлайн-конференції “Сучасні виміри підготовки 

педагога” 

Травень, 2022 Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., проф., 

завідувач кафедри та науково-

педагогічні працівники кафедри 

47.  Підготовка проміжного звіту про стан реалізації наукової 

теми кафедри «Психолого-педагогічний супровід 

особистісно-професійного розвитку майбутніх педагогів в 

умовах реалізації нових освітніх стандартів» 

Жовтень, 2022 Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., проф., 

завідувач кафедри, науково-

педагогічні працівники кафедри 

IV. Міжнародна діяльність  

МІЖНАРОДНІ ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ ТА ПРОГРАМИ, АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ 

48.  Підготовка до подання заявки на індивідуальні грантові 

програми та проєкти 

Упродовж року Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

ВСТАНОВЛЕННЯ, ПІДТРИМКА, РОЗВИТОК ПАРТНЕРСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ  

З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ 

49.  Співпраця з інституціями Національної академії 

педагогічних наук України, а саме:  

- Інститутом педагогіки,  

- Інститутом психології імені Г.С. Костюка,  

- Інститутом обдарованої дитини,  

- Державною науково-педагогічною бібліотекою 

України імені В.О. Сухомлинського,  

- Педагогічним музеєм України 

Упродовж року Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., 

проф., завідувач кафедри та 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 
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50.  Співпраця з Університетом економіки у м. Бидгощ 

(Республіка Польща) 

Упродовж року Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., проф., 

завідувач кафедри 

Олена МУЗИКА, к.психол.н., 

доц., доцент кафедри 

V. РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ 

51.  Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за 

фаховим модулем (закордонне стажування) 

Упродовж року Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

52.  Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за 

фаховим модулем 

Упродовж року Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

53.  Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за 

дидактичним модулем 

Згідно з планом 

Університету 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

54.  Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за 

дослідницьким модулем 

Згідно з планом 

Університету 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри  

55.  Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за 

лідерським модулем 

Згідно з планом 

Університету 

Науково-педагогічні 

працівники кафедри  

56.  Підвищення рівня професійної компетентності викладачів 

кафедри у перебігу участі у тренінгах, вебінарах, майстер-

класах, що проводяться в Університеті та поза його межами 

Упродовж року Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

57.  Кафедральний аудит діяльності у 2022 році Листопад, 2022 Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., проф., 

завідувач кафедри 

VI. Взаємодія та підтримка студентів 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ УСПІШНОГО ОПАНУВАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ПОЄДНАННЯ НАВЧАННЯ, 

ПРАЦІ, ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ТА КУЛЬТУРНОГО ДОЗВІЛЛЯ 

58.  Організація та проведення гостьових лекцій  Упродовж року Ганна ІВАНЮК, д.пед.н., проф., 

завідувач кафедри та науково-

педагогічні працівники кафедри 

59.  Проведення навчальних занять у Педагогічному музеї 

України, Національному музеї медицини України, Державній 

науково-педагогічній бібліотеці України імені 

Упродовж року Науково-педагогічні працівники 

кафедри 
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В.О. Сухомлинського 

СПРИЯННЯ РОБОТІ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

60.  Проведення серії адаптаційних тренінгів для студентів 

першого курсу спеціальностей “Дошкільна освіта”, 

“Початкова освіта” 

Вересень, 2022 Олена МУЗИКА, к.психол.н., 

доцент, доцент кафедри 

Яна МАТЮШИНЕЦЬ, 

ст.викладач кафедри 

61.  Координація роботи центру самопізнання і саморозвитку 

Педагогічного інституту 

Упродовж року Леся КУЗЕМКО, к.пед.н., доц., 

доцент кафедри 

62.  Участь у Всеукраїнських студентських конкурсах, олімпіадах Упродовж року Студенти спеціальностей 

«Дошкільна освіта»,  

«Початкова освіта» 

63.  Сесії історико-педагогічних студій  

 

 

Щоквартально Ганна ІВАНЮК., д.пед.н., 

проф., завідувач кафедри, 

Олена ВЕНГЛОВСЬКА, 

к.пед.н., доцент кафедри, 

Євген АНТИПІН, ст. викладач 

кафедри, 

Алла СІЧКАР, к.пед.н., доцент 

кафедри, 

Валентина ДЕМ’ЯНЕНКО, 

викладач, 

Яна МАТЮШИНЕЦЬ, 

ст.викладач 

64.  Гурток з арт-терапії Другий понеділок 

місяця 

Інна МЕЛЬНИК, к.психол.н., 

доцент кафедри 

VII. З Києвом і для Києва 

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СТОЛИЧНОЇ ОСВІТИ 

65.  Серія вебінарів для практичних працівників ЗДО м. Києва – 

“Арт-практики в роботі вихователя закладу дошкільної 
Упродовж року 

Інна МЕЛЬНИК, к.психол.н., 

доцент кафедри 
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освіти”  

УНІВЕРСИТЕТСЬКА НАУКА – КИЄВУ  

66.  Наукова фієста (fiesta) майбутніх педагогів Вересень, 2022 Науково-педагогічні 

працівники кафедри 

ЗАХОДИ ДЛЯ ГРОМАДИ М. КИЄВА 

67.  Участь викладачів кафедри педагогіки та психології у 

соціальному проєкті «З Києвом і для Києва» Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

Упродовж року Наталія ГОЛОТА, к.пед.н., 

доц., доцент кафедри 


