
 

ЗВІТ  

З МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

___________________________________________________________________________ 
(назва) 

ПОТОЧНИЙ /ПІДСУМКОВИЙ 
(необхідне підкреслити) 

за 2020-2021 н. р. 

1. Освітні, наукові, науково-дослідні, творчі та спортивні здобутки 

Очна/дистанційна участь у вебінарах, конференціях, міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях, дослідженнях 

тощо. 

1.1. Форма для студентів 

Термін ПІБ студента Курс, група, 

спеціальність 

Країна Назва фонду/ 

інституції 

Напрям 

співпраці 

Тема Результат 

 Болюх Марія  

Володимирівна 

Бондаренко Дарія  

Василівна 

Віннік Діана  

Ігорівна 

Даценко  

Мирослава  

Юріївна 

1 курс 11 

група 

 

1 курс 11 

група 

 

1 курс 11 

група 

 

1 курс 11група 

Польща 

 

 

 

Педагогічний 

університет 

ім.. Комісії 

Національної 

Освіти 

Онлайн-

зустріч з 

доктором 

Матеушом 

Камьонкою  

на платформі 

GOOGLE 

MEET 

«Українська 

молодь: 

покоління Z» 

Отримали 

досвід як за 

кордоном 

працюють 

викладачі зі 

студентами, 

розширили 

знання про 

нове 

покоління 



 Назаренко Юлія 

Олексіївна  

Ткачук Влада 

Вадимівна 

Цимбаліста 

Анастасія 

Вадимівна 

Яцишина Анна 

Олександрівна 

 

Васалатій Тетяна 

Миколаївна 

Герасименко 

Юлія 

Олександрівна 

Головіна Юлія 

Сергіївна 

Демченко Ольга 

Сергіївна 

Козин Валерія 

Петрівна 

Кучеренко 

Галина Андріївна 

Лісовенко Яна 

Леонідівна 

Островська Юлія 

Святославівна 

Подуфала Ганна 

Василівна 

Тертична 

1 курс 12 

група 

1 курс 12 

група 

1 курс 12 

група 

 

1 курс 12 

група 

 

1 курс 12 

група 

1 курс 12 

група 

 

1 курс 12 

група 

1 курс 12 

група 

1 курс 12 

група 

1 курс 12 

група 

1 курс 12 

група 

1 курс 12 

група 

1 курс 12 

група  

1 курс 12 гр 

Польща Педагогічний 

університет 

ім.. Комісії 

Національної 

Освіти 

Онлайн-

зустріч з 

доктором 

Матеушом 

Камьонкою  

на платформі 

GOOGLE 

MEET 

«Українська 

молодь: 

покоління Z» 

Дізнались 

більше 

інформації 

про 

закордонний 

досвід 

роботи з 

новим 

поколінням 



Валентина  

Олександрівна 

Яковенко Юлія 

Олександрівна 

 

Боярська 

Вікторія 

Леонідівна 

Касьянова 

Анастасія 

Олександрівна 

Левченко 

Анастасія 

Михайлівна 

Сердій Анастасія 

Сергіївна 

Федорова 

Валерія 

Олександрівна 

Шарук Вероніка 

Миколаївна 

Калініна Анна 

Єгорівна  

 

 

1 курс 12 

група 

 

1 курс 12 

група 

 

1 курс 12 

група 

 

1 курс 12 

група 

 

1 курс 12 

група 

1 курс 12 

група 

 

1 курс 12 

група 

1 курс 14 

група 

 Боярська 

Вікторія 

Леонідівна 

Касьянова 

Анастасія 

Олександрівна 

Левченко 

1 курс 13 

група 

 

1 курс 13 

група 

 

1 курс 13 

Польща Педагогічний 

університет 

ім.. Комісії 

Національної 

Освіти 

Онлайн-

зустріч з 

доктором 

Матеушом 

Камьонкою  

на платформі 

GOOGLE 

«Українська 

молодь: 

покоління Z» 

Збагатили 

свій досвід 

новими 

знаннями 

про  

покоління Z 



Анастасія 

Михайлівна 

Сердій Анастасія 

Сергіївна 

Федорова 

Валерія 

Олександрівна 

Шарук Вероніка 

Миколаївна 

Калініна Анна 

Єгорівна  

група 

 

1 курс 13 

група 

1 курс 13 

група 

 

1 курс 13 

група 

1 курс 14 

група 

MEET 

1.2. Форма для науково-педагогічних працівників 

Термін ПІБ викладача Освітня 

програма 

викладача 

Країна Назва фонду/ 

інституції 

Напрям 

співпраці 

Тема Результат 

22-23. 04. 

2021 р. 

Дзюбенко І.А. Середня 

освіта(Фізика. 

Математика) 

Середня 

освіта(Природничі 

науки) 

Україна, 

Вінниця 

 Формування 

творчої 

особистості 

педагога 

Актуальні 

проблеми 

формування 

творчої 

особистості 

педагога  в 

контексті 

наступності 

дошкільної та 

початкової освіти 

Отримала 

сертифікат, 

збагатила досвід, 

здобула нові 

уміння та 

навички 

 

22.04.2021р. Коломієць Н.А. Початкова освіта Україна BrightTalk Обмін досвідом у 

сфері наукових 

досліджень 

SciVal for 

researchers – 

grants, how to use 

bibliometric data in 

grant process 

Отримала 

сертифікат, 

отримання 

інформації щодо 

особливостей 

роботи  із 

журналами, які 

входять до науко 



метричних даних 

22.04.2021р. Коломієць Н.А. Початкова освіта Україна BrightTalk Обмін досвідом у 

сфері наукових 

досліджень 

Scopus selection 

criteria and process 

for journal 

Отримала 

сертифікат, 

отримання 

інформації щодо 

особливостей 

роботи  із 

журналами, які 

входять до науко 

метричних даних 

09. 04. 

2021р.  

Пісняк В. С. Початкова 

освіта.Дошкільна 

освіта 

 

Початкова освіта. 

Психологія 

Польща  Педагогічний 

університет ім.. 

Комісії 

Національної 

Освіти 

Онлайн-зустріч з 

доктором 

Матеушом 

Камьонкою  на 

платформі 

GOOGLE MEET 

«Українська 

молодь: покоління 

Z» 

Збагатила досвід 

про нове 

покоління 

студентів, 

здобула нові 

уміння та 

навички 

співпраці з 

дітьми 

покоління Z 

25 березня 

2021 року 

Пісняк В.С. Початкова освіта 
Дошкільна освіта. 

 

Початкова освіта. 

Психологія 

 Білорусія   Гродненський 

обласний 

інститут розвитку 

освіти 

Дистанційний  

методологічний 

семінар на 

платформі ZOOM 

«Психолого-

педагогічні 

аспекти 

інформаційної 

безпеки 

особистості», 

збагатила досвід, 

здобула нові 

уміння та 

навички 

16.03.2021 р Пісняк В.С. Початкова освіта 
Дошкільна освіта 

 

Початкова освіта. 

Психологія 

Польща Посольство 

Республіки 

Польща 

Польська 

Асоціація арт-

терапії, 

«Арт-терапія  в 

практиці 

польських 

спеціалістів. 

Мистецтво в дії» 

( 5 вебінарів) 

Музикотерапія на 

тлі  різних форм 

використання  

мистецтва в 

підтримці 

розвитку 

збагатила досвід 

з арт-терапії, 

здобула нові 

уміння та 

навички, 

дізналась нові 

практики та 

техніки 

30.03 .2021р Пісняк В.С.  

Початкова освіта 
Дошкільна освіта 

 

Польща Посольство 

Республіки 

Польща 

Польська 

«Арт-терапія  в 

практиці 

польських 

спеціалістів. 

Музикотерапія. 

Створення та 

виконання пісень 

в терапії  дітей та 

збагатила досвід 

з музикотерапії, 

здобула нові 

уміння та 



Початкова освіта. 

Психологія 

Асоціація арт-

терапії, 

Мистецтво в дії»  молоді з 

травматичним 

досвідом. 

навички роботи з 

молоддю, яуа 

має 

травматичний 

досвід 

06.04 .2021р Пісняк В.С. Початкова освіта 
Дошкільна освіта 

 

Початкова освіта. 

Психологія 

Польща Посольство 

Республіки 

Польща 

Польська 

Асоціація арт-

терапії 

«Арт-терапія  в 

практиці 

польських 

спеціалістів. 

Мистецтво в дії»  

Потенціали 

візуальної арт-

терапії – 

зростання та зміни 

у творчому 

процесі. 

збагатила досвід, 

здобула нові 

уміння та 

навички для 

розвитку  

творчості у 

студентів 

20.04 .2021р Пісняк В.С.  

Початкова освіта 
Дошкільна освіта 

 

Початкова освіта. 

Психологія 

Польща Посольство 

Республіки 

Польща 

Польська 

Асоціація арт-

терапії 

«Арт-терапія  в 

практиці 

польських 

спеціалістів. 

Мистецтво в дії»  

Експресія тіла та 

елементи 

хореографії в 

терапевтичному 

процесі. 

збагатила досвід, 

здобула нові 

уміння та 

навички в 

хореографічному 

напрямку 

11.05.2021р Пісняк В.С. Початкова освіта 
Дошкільна освіта 

 

Початкова освіта. 

Психологія 

Польща Посольство 

Республіки 

Польща 

Польська 

Асоціація арт-

терапії 

«Арт-терапія  в 

практиці 

польських 

спеціалістів. 

Мистецтво в дії»  

Театр, що йде за 

людиною – про 

суть акторської 

майстерності в 

терапевтичному 

театрі. 

збагатила досвід 

про театр, 

здобула нові 

уміння та 

навички, 

необхідні в 

терапевтичному 

театрі 

 05.04 

.2021р  

Пісняк В.С. Початкова освіта 
Дошкільна освіта 

 

Початкова освіта. 

Психологія 

Європейський 

Союз 

Національний 

ЕРАСМУС + 

офіс в Україні та 

Команда 

підтримки 

реформ 

Міністерства 

освіти і науки 

України 

«ЕРАСМУС +. 

ДНІ ДЛЯ 

МОЛОДІ 

УКРАЇНИ: 

ZOOM EDITION-

KYIV на 

платформі  

ZOOM 

«ЕРАСМУС +. 

ДНІ ДЛЯ 

МОЛОДІ 

УКРАЇНИ: ZOOM 

EDITION-KYIV на 

платформі  ZOOM 

збагатила досвід, 

здобула нові 

уміння та 

навички, 

дізналась про 

можливості 

ЕРАСМУС +. 

15.05.2021    Пісняк В.С. Початкова освіта 
Дошкільна освіта 

 

Європейський 

Союз 

Проект Жана 

Моне в Україні 

Круглий стіл з 

нагоди 

святкування Дня 

«Європейські 

цінності 

різноманіття та 

збагатила досвід, 

здобула нові 

уміння та 



Початкова освіта. 

Психологія 

Європи в рамках 

імплементації 

проекту напряму 

Жана Моне  на 

платформі  

ZOOM 

інклюзії для 

сталого розвитку» 

навички  

5-7 april, 

2020 

Sweden. 

2020. Pp. 

398-404 

Комар О. Початкова освіта 

 

Початкова освіта 

Дошкільна освіта 

 

Початкова освіта. 

Психологія 

 

Початкова освіта. 

Середня освіта 

(Інформатика) 

 

Початкова освіта. 

Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська)). 

Stockholm Scientific 

Publishing Center 

“Sci-conf.com.ua” 

Професійна 

підготовка 

студентів у 

контексті проекту 

«Нова українська 

школа»  

Modern science: 

problems and 

innovations. 

Abstracts of the 1st 

International 

scientific and 

practical 

conference. SSPG 

Publish.  

Отримала 

сертифікат, 

January 29–

31, 2020. 

Лоюк О., Грітченко 

Т. 

Початкова освіта 

Дошкільна освіта 

 

Початкова освіта. 

Психологія 

 

Початкова освіта. 

Середня освіта 

(Інформатика) 

 

Початкова освіта. 

Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська)). 

 

Початкова освіта 

Osaka, Japan  Scientific 

Publishing Center 

“Sci-conf.com.ua” 

Current problems 

of formation and 

development of 

primary school 

pupils’ natural 

ideas and 

concepts. 

Perspectives of 

world science and 

education. 

Abstracts of the 5th 

International 

scientific and 

practical conference  

Отримали 

сертифікати, 



 

February 26-

28, 2020. 

Грітченко Т. Початкова освіта 

Дошкільна освіта 

 

Початкова освіта. 

Психологія 

 

Початкова освіта. 

Середня освіта 

(Інформатика) 

 

Початкова освіта. 

Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська)). 

 

Початкова освіта 

Osaka, Japan Scientific 

Publishing Center 

“Sci-conf.com.ua” 

CPN Publishing 

Group 

Game functions in 

the context of the 

personal junior 

pupils’ 

development. 

Perspectives of 

world science and 

education. 

Abstracts of the 6th 

International 

scientific and 

practical conference  

Отримала 

сертифікат, 

April 1–3, 

2020. 

Лоюк О., Грітченко 

Т. 

Початкова освіта 

Дошкільна освіта 

 

Початкова освіта. 

Психологія 

 

Початкова освіта. 

Середня освіта 

(Інформатика) 

 

Початкова освіта 

 

Початкова освіта. 

Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська)). 

Liverpool, United 

States 

Scientific 

Publishing Center 

“Sci-conf.com.ua” 

Cognum 

Publishing House 

 

 

Thinking as the 

basis for the 

discovery of new 

knowledge. 

Scientific 

achievements of 

modern society. 

Abstracts of the 8th 

International 

scientific and 

practical conference 

Kingdom 

Отримали 

сертифікати, 

February 

26–28, 2020 

Шевчук І. В.,  

Лоюк О.В. 

Початкова освіта 

Дошкільна освіта 

 

Початкова освіта. 

Психологія 

 

Osaka, Japan 

Scientific 

Publishing Center 

“Sci-conf.com.ua” 

CPN Publishing 

Group 

Perspectives of 

world science and 

education. 

Abstracts of the 

6th International 

Розвиток творчого 

мислення учнів 

початкової школи 

у процесі 

перевірки 

Отримали 

сертифікати, 



 

Початкова освіта. 

Середня освіта 

(Інформатика) 

 

Початкова освіта 

 

Початкова освіта. 

Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська)). 

scientific and 

practical 

conference 

домашніх завдань 

на уроках 

математики.  CPN 

Publishing Group. 

Osaka, Japan 

March 18–

20, 2020 

Лоюк О. В., Шевчук 

І. В. 

Початкова освіта 

Дошкільна освіта 

 

Початкова освіта. 

Психологія 

 

Початкова освіта. 

Середня освіта 

(Інформатика) 

 

Початкова освіта. 

Середня освіта 

(Мова і література 

(англійська)). 

 

Початкова освіта 

Vancouver, 

Canada 

Scientific 

Publishing Center 

“Sci-conf.com.ua” 

Perfect Publishing 

 

 

 

Dynamics of the 

development of 

world science. 

Abstracts of the 

7th International 

scientific and 

practical 

conference 

Формування 

навичок 

самоконтролю та 

самооцінювання в 

учнів початкової 

школи на уроках 

математики: 

результати 

експериментальної 

роботи.  

Отримали 

сертифікати, 

2. Участь факультету/інституту, науково-педагогічних працівників, студентів 

у межах міжнародних грантів та проєктів, що фінансуються 

Вказуються як власна участь, так і співучасть з іншими закладами/особами 

1.1. Форма для студентів 

Термін ПІБ студента, 

що брав участь 
(також ПІБ, ЗВО, країна 

співучасників) 

Курс, група, 

спеціальність 

Країна-

організатор 

Назва 

установи-

організатора 

Тема Сума 

гранту, 

проєкту, грн 

Результат 



        

        

 

1.2. Форма для факультету/інституту та науково-педагогічних працівників 

Термін ПІБ викладача, 

що брав участь 
(також ПІБ, ЗВО, країна 

співучасників) 

Освітня 

програма 

викладача 

Країна-

організатор 

Назва 

установи-

організатора 

Тема Сума 

гранту, 

проєкту, грн 

Результат 

28-31.05. 

2021 р. 
Макарчук В. В. – 

кандидат педагогічних 

наук, доцент; 

Коломієць Н. А. – 

кандидат педагогічних 

наук, доцент; 

Дзюбенко І. А. – 

кандидат педагогічних 

наук, доцент; 

Резніченко І. Г. – 

кандидат педагогічних 

наук, доцент;  

Поліщук О. А. – 

викладач-стажист 

Початкова освіта. 

Психологія 
Таджикистан, 

Україна 

1. Таджицький 

національний 

університет 

2.Уманський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини 

3. Київський 

національний 

університет 

культури і 

мистецтв 

Международный 

образовательный 

проект 

«Формирование 

инновационности 

у выпускников 

высших учебных 

заведений в 

условиях кросс-

культурной 

коммуникации» 

без фінансування Обмін 

результатами 

наукових 

досліджень 

учасників 

заходу; 

інтеграція 

найкращих 

методичних 

ідей; активізація 

міжнародної 

діяльності та 

розробка 

перспективного 

плану 

подальшої 

взаємодії 

        

 

3. Стажування та відрядження науково-педагогічних працівників 

ПІБ викладача Освітня 

програма 

викладача 

Країна 

стажування 

Назва 

приймаючої 

сторони 

Термін Мета, зміст, результат (сертифікат 

тощо) стажування 

Муковіз О. П. Початкова освіта. Польща Університет 09 листопада – 18 1. Internationalization of Higher Education in 



Дошкільна освіта 

 

Початкова освіта. 

Психологія. 

 

Початкова освіта. 

Середня освіта 

(Інформатика). 

 

Початкова освіта. 

Середня освіта (Мова і 

література 

(англійська)). 

Collegium Civitas грудня 2020 року Poland. Organization of work higher education 

institutions in Poland (10 hours)  

2. Internationalization in Collegium Civitas (4 

hours)  

3. Creation and management of research and 

analytical projects in the system of European 

higher education (12 hours)  

4. The Erasmus + program and its role of 

internationalization of education (4 hours)  

5. Organization of the teaching and work of 

scientists during the COVID-19 pandemic (2 

hours)  

6. Implementation of international educational 

projects in the EU financial perspective (2 hours)  

7. International students at Collegium Civitas and 

challenges COVID-19 (4 hours)  

8. Creating and managing research and analytical 

projects (2 hours)  

9. Effective communication in a multicultural 

environment and cultural competences as one of 

the instruments of internationalization of 

education (4 hours)  

10. Effective teaching - best practices: new and 

innovative methods of education (2 hours)  

11. Individual consultative work (38 hours)  

12. Presentation workshops (18 hours)  

13. Final project: The influence of Bologna model 

on internationalization of didactic, education 

organization, scientific research in National 

Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky 

Kyiv Polytechnic Institute”, in particular 

Department of Physics and Mathematics (7 8 

hours)  

TOTAL: 180 teaching hours (6 ECTS)  

The program has been held in Polish language 

with Ukrainian translation 

 

Кравчук О. В. Початкова освіта. Польща Університет 09 листопада – 18 1. Internationalization of Higher Education in 



Середня 

освіта(Інформатика) 

 

Початкова освіта. 

Психологія 

. 

Початкова освіта. 

Середня освіта 

(Інформатика). 

 

Початкова освіта. 

Середня освіта (Мова і 

література 

(англійська)). 

 

Початкова освіта. 

Дошкільна освіта 

Collegium Civitas грудня 2020 року Poland. Organization of work higher education 

institutions in Poland (10 hours)  

2. Internationalization in Collegium Civitas (4 

hours)  

3. Creation and management of research and 

analytical projects in the system of European 

higher education (12 hours)  

4. The Erasmus + program and its role of 

internationalization of education (4 hours)  

5. Organization of the teaching and work of 

scientists during the COVID-19 pandemic (2 

hours)  

6. Implementation of international educational 

projects in the EU financial perspective (2 hours)  

7. International students at Collegium Civitas and 

challenges COVID-19 (4 hours)  

8. Creating and managing research and analytical 

projects (2 hours)  

9. Effective communication in a multicultural 

environment and cultural competences as one of 

the instruments of internationalization of 

education (4 hours)  

10. Effective teaching - best practices: new and 

innovative methods of education (2 hours)  

11. Individual consultative work (38 hours)  

12. Presentation workshops (18 hours)  

13. Final project: The influence of Bologna model 

on internationalization of didactic, education 

organization, scientific research in National 

Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky 

Kyiv Polytechnic Institute”, in particular 

Department of Physics and Mathematics (7 8 

hours)  

TOTAL: 180 teaching hours (6 ECTS)  

The program has been held in Polish language 

with Ukrainian translation 

 



 

4. Навчання студентів за кордоном 

3.1 Кредитна академічна мобільність 

Терміни 

навчання 

ПІБ студента Країна, заклад Фінансування 
(повне/часткове/відсутнє) 

Програма 

академічної 

мобільності 

Спеціальність 

      

      

 

3.2 Ступенева академічна мобільність (подвійний диплом) 

Терміни 

навчання 

ПІБ студента Країна, заклад Фінансування 
(повне/часткове/відсутнє) 

Програма 
академічної мобільності 

Спеціальність 

      

      

 

 

 

6. Літнє стажування 

Терміни 

навчання 

ПІБ студента Курс, група, 

спеціальність 

Країна 

стажування 

Програма Мета, зміст, 

результат 

      

      

 

 

 



 

7. Навчання іноземних громадян 

ПІБ студента Курс, група, спеціальність Громадянство 
Каманов Абдула 4 к., 1 гр. Початкова освіта. Психологія туркмен 

Кулматова Азадахан 3 к., 4 гр. Початкова освіта. Середня освіта 

(Інформатика) 

туркменка 

 

 

8. Прийом та стажування іноземних фахівців на базі університету 

ПІБ, посада 

викладача 

Заклад, 

країна 

Програма 

обміну 

Термін Мета, зміст, результат перебування 

     

     

 

9. Проведення заходів міжнародного рівня на базі університету 

Прийом іноземних делегатів, послів, конференції тощо 

Дата ПІБ, 

посада 

учасників 

заходу (від 

університету 

та з-за 

кордону) 

Організація, 

країна-

співучасник 

Тема 

заходу 

Програма 
(в рамках чого проводиться захід) 

Мета та практичний 

результат перебування 

22.10.2020 р. Макарчук В. В. 

– кандидат 

педагогічних 

наук, доцент; 

Організатор – 

кафедра 

виховних 

технологій та 

Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

1. Формування професійної 

компетентності майбутнього вчителя в умовах 

закладу вищої освіти. 

2. Інноваційні технології навчання в 

Мета конференції: дослідження 

й обґрунтування сучасних 

технологій розвитку 

професійної майстерності 



Коломієць 

Н. А. – 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент; 

Дзюбенко І. А. 

– кандидат 

педагогічних 

наук, доцент; 

Резніченко І. Г. 

– кандидат 

педагогічних 

наук, доцент; 

Поліщук О. А. 

– викладач-

стажист; 

Яцько А. В. – 

лаборант. 

педагогічної 

творчості 

Уманського 

державного 

педагогічного 

університету, 

країни 

співучасники – 

Литва, Польща, 

Німеччина 

конференція. 

 «Сучасні 

технології 

розвитку 

професійної 

майстерності 

майбутніх 

учителів» 

 

програмі підготовки майбутнього вчителя. 

3. Психологічні особливості 

формування професійних якостей майбутніх 

учителів. 

4. Педагогічні технології вищої 

школи в історичному контексті. 

Професійна підготовка майбутніх учителів у 

контексті інтеграції 

України до європейського освітнього простору. 

 

 

 

майбутніх учителів в умовах 

активізації освітнього процесу. 

 

      

 

 

 

10. Укладені угоди про співпрацю 

Країна-партнер Організація-

партнер 

Тема та мета угоди Термін дії 
(з ... по...) 

Практичний результат  

     

     

 

11. Рівень володіння іноземними мовами науково-педагогічними працівниками  

Зокрема, наявність міжнародного сертифіката рівня В2 та вище 



Дата 

проходження 

ПІБ, вчене звання, посада  Кафедра, освітня програма Назва 

іспиту (ECL, 

ESOL тощо) 

Рівень 

володіння 
(В2, С1, С2) 

08.04.2021 р. Муковіз О. П., доцент, завідувач (професор) 

кафедри теорії початкового навчання 

Кафедра теорії початкового навчання. 

Початкова освіта. Дошкільна освіта 

Початкова освіта. Психологія. 

Початкова освіта. Середня освіта 

(Інформатика). 

Початкова освіта. Середня освіта 

(Мова і література (англійська)). 

Польська мова В2 

13.06.2019 р. Коломієць Н.А. к.пед.н., доц. кафедри 

виховних технологій та педагогічної 

творчості 

Кафедра виховних технологій та 

педагогічної творчості  

Початкова освіта. 

CEFR В2 

2019 р. Резніченко І. Г. . к.пед.н., доц. кафедри 

виховних технологій та педагогічної 

творчості 

Кафедра виховних технологій та 

педагогічної творчості  

Початкова освіта. 

Англійська 

мова 

В2 

14.04.2019 р. Дзюбенко І. А., к. пед..н., доцент кафедри 

виховних технологій та педагогічної 

творчості 

Кафедра виховних технологій та 

педагогічної творчості  

Середня освіта(Фізика. Математика) 

Середня освіта(Природничі науки) 

 

Англійська 

мова 

В2 

08.04.2021р. Кравчук Оксана Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, професор кафедри  

фахових методик та інноваційних 

технологій у початковій школі 

кафедра  фахових методик та 

інноваційних технологій у початковій 

школі 

Початкова освіта. Середня 

освіта(Інформатика) 

  

Польська мова В2 

     

20.04.2021 р. Ящук О. М., к. пед. наук, доцент кафедри 

теорії початкового навчання 

Початкова освіта. Дошкільна освіта. 

Початкова освіта. Психологія. 

Початкова освіта. Середня освіта 

(Інформатика). 

Початкова освіта. Середня освіта 

(Мова і література (англійська)). 

Англійська 

мова 

Level B2 

 



До звітів додавати копії всіх документів, що підтверджують участь у міжнародній діяльності. 

Звіт подається в електронному та паперовому форматі. 

 

 

Декан факультету / директор інституту                                                                          __________________ 

 

Заступник декана/директора 

з міжнародного співробітництва            ___________________ 

 


