
ПЕДАГОГІЧНИЙ: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК 

 

Вища школа пройшла складний і тернистий шлях становлення. Серед 

вишів України свою стезю торував і один із найстаріших українських 

навчальних закладів – Кам’янець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка. У його лоні формувався і розвивався педагогічний факультет. 

Корінням факультет сягає у далекі 20-ті рр., коли на базі факультету 

професійної освіти (1921 р.) було утворено факультет соціального виховання. 

Тут велася підготовка кадрів для роботи з дітьми дошкільного і шкільного віку. 

Після реорганізації ІНО (1922 р.) в навчальний заклад соціального 

виховання тут було відкрито два відділення: дошкільне і шкільне. Завданням 

інституту стала підготовка вихователів дошкільних установ, дитячих будинків 

та вчителів семирічних шкіл. 

У жовтні 1928 р. в інституті було створено факультет підготовки вчителів 

молодших класів, який у 1930 р. приєднали до факультету соціального 

виховання. 

Народженням факультету підготовки вчителів початкових класів є 

1960 р., коли вперше з часу існування Кам’янець-Подільського педагогічного 

інституту було оголошено набір на спеціальність педагогіка і методика 

початкового навчання. Організатором був перший штатний викладач 

Ліпман Б. Р. (сьогодні Борис Романович доцент кафедри методики музичного 

виховання, вокалу і хорового диригування), який разом з Гнатенком І. Ю. за 

дорученням ректорату вивчав досвід роботи Вінницького педінституту з 

проблем організації навчально-виховного процесу на факультеті. Він і 

формував науково- педагогічний колектив факультету. У цей час запрошують 

викладати українську мову Стефанцева М. П., російську мову 

Павлючикова Ю. В., психологію Саковську М. М., образотворче мистецтво 

Бойко В. І. У цьому ж році Стефанцев М. П. був призначений виконувачем 

обов’язки декана факультету підготовки вчителів початкових класів. 1961 р. 

організовано кафедру педагогіки і методики початкового навчання, де в.о. 

зав. кафедрою призначено доц. Варбанець З. М. У штатний розпис прийнято 



ряд викладачів: Дурицького А. Г., Сєдугіна І. В., (викладачами математики); 

Румбаха В. І. (викладачем образотворчого мистецтва); Кидалову Т. Д. 

(викладачем фізичного виховання). Формується предметна комісія з музики і 

співів, до складу якої входили ст. викладач Ліпман Б. Р. і Савенко А. Ю. 

Погодинно працює Кот М. Ф. У 1961 р. розпочали працювати Бец О. Д., 

Кот Г. Є., Скарбова І. М. і Савронь І. Л. 

З 1961-62 н.р. оголошено набір студентів на заочну форму навчання зі 

щорічним прийомом у 100 осіб. Упродовж трьох років факультет функціонував 

у складних умовах: холодні приміщення флігеля по вулиці Карла Маркса, 10; 

тіснота, недостатність кабінетів. 

Після відбудови і реконструкції колишнього навчального корпусу 

Кам’янець-Подільського університету (вул. Московська – нині Івана 

Огієнка, 61) розширюється його матеріальна база. З вересня 1963 р. факультет 

переведено в корпус по вулиці Гагаріна, 47, де у 1964 р. відбувся перший 

випуск. Тут почалося обладнання спеціальних кабінетів (природознавства, 

методики викладання мов, трудового навчання, хоровий клас, класи для 

індивідуальної гри тощо. 

З 1964 р. набір на факультет розпочинається за спеціалізацією: одна 

академічна група з додатковою спеціальністю музика, а інша – образотворче 

мистецтво. Ректорат добирає кваліфіковані кадри для поліпшення якості 

навчання та виховання майбутніх учителів. Так, у 1966 р. завідувачем кафедри 

педагогіки і методики початкового навчання призначено кандидата 

філологічних наук, доцента Середу Ф.Я. 

Колектив факультету плідно працює над проблемами методики 

викладання навчальних дисциплін у початкових класах. 

За наказом Міністерства освіти УРСР № 34 від 20.02.1968 р. факультет 

перейменовано на факультет підготовки вчителів початкових класів. 

Широка загальноосвітня, педагогічна і методична підготовка, вивчення 

музики і образотворчого мистецтва поряд із повним циклом суспільно- 

економічних, гуманітарних та природничих дисциплін, а також нестача у 

школах учителів початкових класів з вищою освітою одразу ж викликали 



великий наплив абітурієнтів (на факультет набирається 150 студентів). 

У 1968 р. оголошено набір на спеціальність музика за навчальним планом 

музично-педагогічного факультету. Набрано на денну і заочну форму навчання 

по 25 студентів. Цей рік став важливим етапом у становленні спеціальності. 

Вперше в історії інституту було відкрито музично-педагогічний факультет 

(декан Петляк Ф.А., з 1969 р. до 1973 р. – кандидат історичних наук, доцент 

Скринник Ю.Н.). Предметна комісія музики і співів переросла у кафедру. 

Згідно з наказом № 584 від 16.09.1968 р. виконувачем обов’язки завідувача 

кафедри призначено Ліпмана Б.Р. З цього часу факультет у різні роки 

поповнюється досвідченими викладачами музичних дисциплін. У цей же час 

зменшується кількісно кафедра педагогіки і методики початкового навчання 

(всього п’ять осіб). 

Пожвавилася науково-дослідна робота викладачів музичних дисциплін. 

1973 р. успішно захистили дисертації Щербатко В.О, Іванов В.Ф., який 

упродовж 1973-74 н.р. очолював факультет. 

У 1974 р. відновлюється прийом абітурієнтів на спеціальність педагогіка і 

методика початкового навчання за двома формами: денною – 50 осіб, заочною – 

100. Деканом факультету підготовки вчителів початкових класів призначено 

кандидата педагогічних наук доцента Хоптяра А.С., заступником декана – 

Мітіна Г.Д. У цей час знову поповнюється кафедра педагогіки і методики 

початкового навчання. Запрошуються викладачі кандидат 

сільськогосподарських наук Запорожан З.Є., Сурова Т.І. для читання 

(відповідно) природознавства і російської мови з методикою викладання в 

школі. Для викладання математики запрошуються викладачі фізико-

математичного факультету Гордієнко В.М., Люба М.І., Россо В.П., 

Сморжевський Л.А., Семиліт М.Й. 

Упродовж 1975-1977 рр. деканом факультету музично-педагогічного 

(паралельно із факультетом підготовки вчителів початкових класів) працює 

Каморнік А.Р. 

Кафедру педагогіки та методики початкового навчання з 1974 р. очолює 

кандидат психологічних наук, старший викладач Цвіянович М.Д. Кафедра 



поповнюється фахівцями різних спеціальностей (Андрієвська Г.А. – сучасної 

російської мови; Каньоса П.С. – сучасної української мови; Щербина Т.В. – 

викладач образотворчого мистецтва; Шатохіна М.О. – викладач психології). Із 

збільшенням набору значно зростає навчальне навантаження, а тому 

запрошуються для проведення занять викладачі Бондар Л.П. (образотворче 

мистецтво), Аненкова Т.М. (педагогіка), Іванова Л.С. (методика математики), 

Борейко О.С. (математика). 

У зв’язку з закриттям у 1977 р. музично-педагогічного факультету 

кафедру музики залишає цілий ряд викладачів, що значно її ослаблює, але 

кафедра все-таки продовжує функціонувати. У цей час здійснюється набір 

студентів на денну і заочну форми відповідно 100 і 125 осіб. Факультет зріс 

кількісно, що потребувало реорганізації його структури. 

За наказом Міністерства освіти УРСР (№ 195 від 25.07.79 р.) кафедру 

педагогіки і методики початкового навчання поділяють на дві: кафедру 

педагогіки і методики початкового навчання (зав. кафедри кандидат 

філологічних наук, доцент Грипас Н.Я.), кафедру природознавства і 

математики з методикою початкового навчання (зав. кафедри кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент Ткачук К.І.). 

У 1979 р. вступає до аспірантури при Київському педінституті 

Каньоса П.С., в УНДІП Ткачук Г.П., Моцик Н.Д., Іванова Л.С. Інші викладачі – 

Андрієвська Г.А., Гомілко Г.О., Кучеренко О.С., Пруняк В.В., Присакар В.В., 

Шатохіна М.Д., Самокиш В.Л. складають іспити кандидатського мінімуму. 

На кафедру природознавства і математики з методикою викладання в 

початкових класах обрано за конкурсом доктора медичних наук професора 

Кучерука О.С. 

У 1982 р. після вступу до аспірантури УНДІП Кузя В.Г. кафедру музики і 

співів очолила старший викладач Кот Г.Є. 

Викладачі факультету продовжують наукові дослідження. У вересні 

1984 р. захищає дисертацію на присвоєння звання кандидата філологічних наук 

Каньоса П.С., пізніше Моцик Н.Д., Ткачук Г.П. – кандидата педагогічних наук; 

вступають до аспірантури Яропуд З.П. і Карпалюк В.С. 1986 р. у заочну 



аспірантуру вступає викладач Печенюк М.А. 

Щорічно підвищується фаховий, науково-теоретичний та методичний 

рівень викладачів факультету. 

Захистивши дисертацію, повертається Кузь В.Г. 

У зв’язку з переходом декана Хоптяра А.С. на посаду проректора по 

заочній формі навчання з 1985 р. факультет очолює Кузь В.Г. 

Заступником декана працює Мітін Г.Д., а з 1986 р. – Ткачук Г.П. Деканат 

і кафедри особливу увагу приділяють організації й проведенню навчально-

виховних заходів (тиждень казки, конкурси педагогічної майстерності, 

конкурси «Осінні барви», «Новий рік без ялинки» тощо). Крім того, 

відзначаються всі календарні дати (1 травня, 7 листопада, 8 Березня, День Армії 

тощо). 

У зв’язку із нестачею вчителів образотворчого мистецтва та музики у 

школах з 1986 р. здійснюється набір на спеціальності Педагогіка та методика 

початкового навчання і музичне виховання, Початкове навчання і образотворче 

мистецтво. Відбулися кількісні та якісні зміни у кадровому забезпеченні 

відповідних кафедр. З 1987 по 1988 рр. кафедру музики очолює старший 

викладач Ліпман Б.Р. 1987 р., успішно захистивши дисертацію кандидата 

педагогічних наук, на кафедру повертається Яропуд З.П., приходять два нові 

викладачі – Лабунець В.М. та Маринін І.Г. Цього ж року захищає дисертацію і 

повертається на кафедру педагогіки та методики початкового навчання 

Карпалюк В.С. 

На кафедрі природознавства і математики з методикою викладання 

успішно захистила дисертацію кандидата географічних наук Лясота О.Л., 

приходить після аспірантури кандидат фізико-математичних наук 

Хохель (Гнатенко) О.С., завершують роботу над дисертацією Іванова Л.С. і 

Моцик Н.Д. 

Викладачі факультету здійснюють ряд наукових та методичних 

публікацій. У цьому році завідувачем кафедри природознавства і математики з 

методикою викладання обрано кандидата біологічних наук, доцента Дубину 

Г.П. Запрошуються кандидати біологічних наук Здерчук І.С., Шевчук Т.О. 



У 1988 р. на факультеті відкрито дефектологічне відділення зі 

спеціальністю Олігофренопедагогіка, спеціалізація Вихователь допоміжної 

школи (по 50 осіб денної і заочної форми навчання). На викладацьку роботу 

запрошена випускниця дефектологічного факультету Київського педагогічного 

інституту Миронова С.П. Навчальний процес цієї спеціальності потребує 

значної уваги: розробка навчальних планів, програм, навчально-методичних 

посібників тощо. З цим завданням успішно справляється Миронова С.П., яка 

обіймає посаду заступника декана на громадських засадах зі спеціальності. 

З серпня 1988 р. у зв’язку з пенсійним віком Ліпмана Б.Р. кафедру музики 

очолює старший викладач, кандидат педагогічних наук Яропуд З.П., а кафедру 

педагогіки і методики початкового навчання – кандидат філологічних наук 

Карпалюк В.С. У 1989 р. кафедра музики поповнилася ще одним кандидатом 

педагогічних наук, повернулася з аспірантури Печенюк М.А. Тоді ж захистили 

кандидатські дисертації старші викладачі Дмитрієв С.М. і Сурова Т.І. 

Перед колективами кафедр факультету постають важливі завдання, що в 

основному мають організаційно-навчальний характер (обладнання кабінетів, 

укладання програм, підручників, посібників). Протягом 1988-90 рр. за 

підтримки ректорату чимало завдань було вирішено. 

Факультет постійно поповнюється новими викладачами. Так, у 1990 р. на 

кафедру музики приходить випускниця Львівської консерваторії Кузів М.В., 

роком пізніше – випускниця Рівненського інституту культури Чабан С.В., 

випускниця Таджицького інституту мистецтв Карташова Ж.Ю.; кафедру 

педагогіки і методики початкового навчання поповнюють випускники 

аспірантури Попова Л.Б., Горох Г.В., Бурдаківська Н.М., які невдовзі 

захищають кандидатські дисертації, що позитивно позначилося на якісній 

підготовці студентів. 

З 1988 р. факультет розміщено в новому корпусі по вулиці Уральській, 1-

б (корпус бувшого Хмельницького технологічного інституту побутового 

обслуговування). Розширено площі, покращилися умови для організації 

наукової та навчально-виховної роботи. З 1989 р. розпочинається інтенсивне 

оформлення навчальних кабінетів, лабораторій: створено кабінети методики 



російської і української мови, математики, методики викладання математики, 

історії мистецтвознавства, зоології, біології, кабінет педагогічної практики і 

каліграфії. Активізується підготовка і опублікування наукових праць та 

навчально- методичних посібників (Грипас Н.Я., Сурова Т.І., Ткачук Г.П., 

Попова Л.Б., Каньоса П.С., Іванова Л.С., Карпалюк В.С., Запорожан З.Є., 

Шевчук Т.О., Шевчук В.К. та ін.). 

1989 року кандидат педагогічних наук, доцент Кузь В.Г. обраний 

ректором Уманського педінституту, а факультет очолила доцент Каньоса П.С., 

яка упродовж двох років була заступником декана. Заступником декана 

призначено кандидата педагогічних наук, доцента Іванову Л.С., а з 1991-1992 

н.р. посаду заступника декана обіймає кандидат педагогічних наук, доцент 

Борейко О.С. 

У жовтні 1990 р. на факультеті створено кафедру олігофренопедагогіки, 

до складу якої увійшли: Ляшенко О.М. – кандидат педагогічних наук, доцент 

(завідувач кафедри до 1996 р.), Здерчук І.С.  – кандидат біологічних наук, 

доцент; Камишлова Л.Ф. – кандидат технічних наук, доцент; Матвєєва М.П., 

Миронова С.П., Ханзерук Л.О. – асистенти. 

У 1992 р. виділено в самостійний дефектологічний факультет. Цього ж 

року розроблено навчальні плани зі спеціальності Початкове навчання та 

Біологія. Відзначається активізація діяльності кафедр з підготовки навчально- 

методичних посібників з циклу біологічних дисциплін. Кафедра біології та 

математики активізує міжнародне співробітництво з навчальними закладами 

СНД і далекого зарубіжжя (Запорожан З.Є. – з інститутом Стійких Громад 

США в галузі екологічної освіти; Шевчук В.К. – біологічні особливості та 

вирощування різних сортів гречки – Фінляндія). Здобутки науковців у галузі 

екологічної освіти дістали високу оцінку серед колег Болгарії, Польщі, 

Чехословаччини. 

Упродовж першої половини 1990-х рр. захистили кандидатські дисертації 

викладачі факультету Борейко О.С., Бурдаківська Н.М., Горох Г.В., Лясота 

О.Л., Моцик Н.Д., Попова Л.Б., Трішневська Г.Б. 

1994-1996 рр. насичені активною діяльністю колективу факультету з 



самоаналізу підготовки фахівців. Кафедри працюють над удосконаленням форм 

і методів навчання спеціалістів різних напрямів. Комісія МО України дала 

високу оцінку роботи колективу і 1997 р. ДАК акредитувала спеціальності 

Початкове навчання, Біологія за IV, а Музичне виховання, Образотворче 

мистецтво – III рівнем. 

У 1997 р., як наслідок реалізації пропозицій, висловлених державною 

акредитаційною комісією, на факультеті відбулася реорганізація структури 

кафедр. Підготовку фахівців зі спеціальності Початкове навчання забезпечують 

три випускові кафедри факультету: мовознавчих дисциплін (завідувач кафедри 

доцент Карпалюк В.С.), педагогіки і методики початкового навчання та 

образотворчого мистецтва (завідувач кафедри доцент Попова Л.Б.), математики 

і біології з методикою викладання (завідувач кафедри доцент Моцик Н.Д.). 

1997 р. на факультеті започатковано випуск збірника наукових праць 

викладачів факультету серія «Педагогічна» (у 2008 р. здійснено ХV випуск). 

З 1999 р. на факультеті розпочато прийом студентів на спеціальність 

Початкове навчання зі спеціалізацією Іноземна мова в початкових класах 

(англійська). Це обумовлюється насамперед тим, що в більшості шкіл області, 

та і держави, запроваджується вивчення іноземної мови з молодших класів (а 

подекуди і з дитячих садків).  

Прийом на спеціальності Початкове навчання, Музика, Образотворче 

мистецтво, Біологія здійснюється згідно з ліцензією (Серія ВПД-М за 

№ 230004) від 1 лютого 1999 р., виданою державною акредитаційною комісією 

Міністерства освіти України. Термін дії ліцензії визначено до 1 липня 2007 р. 

Відповідно до ліцензії зі спеціальності Початкове навчання, Біологія 

факультету надано право готувати спеціалістів обсягом відповідно 100 і 50 осіб. 

1999-2000 н.р. ознаменувався відзначенням 40-річчя з дня заснування 

факультету. Колектив активно включився до підготовки відзначення знаменної 

дати. В рамках святкування було відкрито кабінет Народознавства, оформлений 

за ініціативи Гомілко Г.О. (Заняття в кабінеті народознавства 14). 

У 2001-2002 н.р. колектив факультету спрямовує свої зусилля на 

підготовку до ліцензування спеціальностей Дошкільне виховання і Географія. 



У цьому ж році здійснюється прийом студентів на спеціальність Музика 

спеціалізація Художня культура. 

У 2002 р. кафедра біології та математики була реформована у дві: 

математики з методикою викладання в початкових класах і біології та географії. 

На кафедрі біології та географії працюють висококваліфіковані викладачі 

природничих дисциплін. Серед них доктор сільськогосподарських наук, 

професор Шевчук Валентина Костянтинівна, доценти: кандидати біологічних 

наук Дубина Г.П., Матвєєв М.Д., Шевчук Т.О., Любінська Л.Г., кандидат 

сільськогосподарських наук Запорожан З.Є., кандидат географічних наук 

Лясота О.Л., асистент Сущева І.В., яка закінчила аспірантуру та підготувала до 

захисту кандидатську дисертацію. Кафедру математики з методикою 

викладання в початкових класах очолює кандидат педагогічних наук Моцик 

Н.Д., а навчальний процес забезпечують кандидати педагогічних наук, доценти 

Іванова Л.С., Борейко О.С., кандидат фізико-математичних наук, доцент 

Гнатенко О.С., асистенти Шустер Л.І. та Ковальчук А.Ф.  

Цього ж 2002 р., за підтримки ректорату, декан факультету Каньоса П.С. 

із проректором із заочної форми навчання та зв’язків з освітніми закладами 

Федорчуком В.М. зініціювали створення філії університету саме для підготовки 

фахівців напряму підготовки Початкова освіта і Дошкільне виховання. Вивчено 

умови створення філії в північних районах області. Зупинилися на Шепетівці, 

хоча обговорювалися варіанти: побували в Старокостянтинові й Ізяславі). На 

сьогодні вже було чотири випуски фахівців. 

У зв’язку з підготовкою ліцензійних матеріалів спеціальності Екологія 

кафедра біології та географії перейменована в кафедру біології, географії та 

екології, яку очолив кандидат біологічних наук, доцент Матвєєв М.Д. 

Колектив факультету інтенсивно працює над науковими дослідженнями 

та підготовкою навчально-методичних посібників для студентів і вчителів 

початкової та загальноосвітньої школи. 

У 2002-2003 н.р. уперше здійснено набір до магістратури зі 

спеціальностей Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче 

мистецтво, Педагогіка і методика середньої освіти. Музика та Педагогіка і 



методика початкового навчання (з методики викладання математики в 

початкових класах). 

15 березня 2003 р. видано розпорядження уряду «Про утворення 

Кам’янець-Подільського державного університету». 

У нових умовах відбувалися важливі зміни в житті педагогічного 

факультету, удосконалення його структури, посилення кадрового потенціалу, 

розвиток навчально-методичної, наукової і виховної роботи, підвищення якості 

підготовки студентів. 

Відповідно до наказу ректора університету від 1 лютого 2004 р. у зв’язку 

із підготовкою фахівців за спеціальністю Образотворче мистецтво кафедра 

педагогіки і методики початкового навчання та образотворчого мистецтва 

поділяється на дві: педагогіки і методики початкового навчання (наказ від 

28.01.2004 р. за № 24) (завідувач кафедри Попова Л.Б.); образотворчого і 

декоративно-прикладного мистецтва (наказ від 27.01.2004 р. за № 22) (завідувач 

кафедри кандидат мистецтвознавства, доцент Урсу Н.О.) . 

У цьому ж році змінено назву кафедр: кафедра педагогіки і методики 

початкового навчання на кафедру педагогіки і методики початкового навчання 

та дошкільного виховання, кафедра математики з методикою її викладання на 

кафедру математики і природознавства з методикою викладання (наказ № 225 

від 30.08.2004 р.). На базі кафедри музики, що реорганізувалась, створені 

кафедра методики музичного виховання, вокалу і хорового диригування та 

кафедра теорії, історії музики і гри на музичних інструментах (наказ від 

06.02.2004 р. за № 33). 

Починаючи з 2003-2004 н.р., з ініціативи Міністерства освіти і науки 

України, у ВНЗ ІП-ІУ рівнів акредитації розпочато проведення педагогічного 

експерименту із упровадження кредитно-модульної системи навчання. Участь у 

ньому бере педагогічний факультет. З досвідом упровадження системи 

КМСОНП у різних ВНЗ знайомилися декан факультету Каньоса П.С. 

(Тернопільський педагогічний університет, Прикарпатський національний 

університет, Чернівецький національний університет, Київський національний 

лінгвістичний університет, Київський національний педагогічний університет 



імені М. П. Драгоманова), заступник декана Борейко О.С. (Тернопільський 

педагогічний університет, Львівський національний університет), зав. 

кафедрами музичних дисциплін Лабунець В.М., Яропуд З.П. (Тернопільський 

педагогічний університет, Волинський національний університет). Попова Л.Б. 

взяла участь у роботі регіонального науково-практичного семінару «Кредитно-

модульна система організації навчального процесу». 

Завідувач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва 

доц. Урсу Н.О., перебуваючи на стажуванні в Польщі (Торунський 

університет), ознайомилася з системою організації навчально-виховного 

процесу за Болонською декларацією. Все це дало можливість колективу 

факультету виробити свої шляхи, прийоми роботи, що сприяли б 

запровадженню експерименту в навчально-виховний процес. 

Першочерговим завданням деканату і кафедр було визначено складання 

навчальних планів, програм, відповідних змістових модулів і залікових 

кредитів дисциплін. 

2004 р. створюється природничо-економічний факультет, внаслідок чого 

кафедра біології, географії та екології входить до його структури. На кафедру 

математики і природознавства з методикою викладання переводяться викладачі 

природничих дисциплін, а саме: доценти Бацей С.І., Запорожан З.Є., старший 

викладач Соколан (Довгань) О.С. 

До складу кафедри мовознавчих дисциплін переведено викладачів 

іноземних мов Каденко В.О., Пієнко М.А., що сприяє підвищенню 

ефективності підготовки майбутніх учителів іноземної мови для початкових 

класів. У зв’язку з набором студентів за спеціалізацією «Німецька мова» 

прийнята на посаду викладачем Бойко (Гудима) Н.В. 

За підтримки ректора університету на факультеті створюються 

комп’ютерні класи в навчальних корпусах № 3, 6. Це спонукає викладачів 

формувати банк наукових і навчально- методичних матеріалів на електронних 

носіях і використовувати їх у навчальному процесі. 

Значна увага приділяється методичній роботі, зв’язкам з освітніми 

закладами. Так, викладачі надають допомогу вчителям початкових класів міста, 



району, області (Ткачук Г.П., Трішневська Г.Б., Каньоса П.С., Карпалюк В.С., 

Моцик Н.Д., Гордійчук М.С., Попова Л.Б., Печенюк М.А. та ін.). 

Методичні семінари з проблем організації виховного процесу в 

дошкільних закладах освіти постійно проводять доцент Попова Л.Б., асистент 

Біла І.М. 

Успішно функціонують ансамблеві форми навчання гри, зокрема через 

упровадження спецпрактикумів, факультативів (ансамблева гра – 

Карташова Ж.Ю., Лабунець В.М., капела бандуристів – Чайка С.В., 

інструментальний гурт «Джерела»  Лабунець В.М., вокальні ансамблі  

Ситник Т.М., Печенюк М.А., камерний хор  Борисова Т.В., театр пісні  

Мартинюк Л.В., хорова капела «Ясинець»  Кузів М.В.). 

Викладачі факультету надають науково-методичну допомогу у 

проведенні конкурсів «Учитель року», «Вихователь року», учнівських олімпіад, 

у роботі Малої Академії наук. Діяльність колективу факультету з освітніми 

установами сприяє інтегративності освіти і науки, взаємоузгодженості змісту та 

якості підготовки фахівців усіх ланок у системі безперервної освіти. 

Факультет підтримує зв’язки з міжнародними організаціями, 

навчальними закладами та науково-дослідними установами Польщі (Бюро 

Промоції культури у м. Гданськ, Вищою педагогічною школою, Саноцькою 

вищою професійною школою, початковою школою імені М. Конопницької у м. 

Волчин, з колегами- мистецтвознавцями Католицького університету у Варшаві, 

з освітньо-культурними закладами Німеччини (Vostok-Specia), Росії, Молдови 

(Національний педагогічний університет імені І. Крянге). У рамках Року 

Польщі в Україні проведено творчі зустрічі, концерти викладачів і студентів 

класу вокалу проф. Печенюк М.А., доцента Ситник Т.М., викл. Мартинюк Л.В. 

У березні 2004 р. студенти спеціальності Образотворче мистецтво взяли 

участь у Міжнародній виставці художніх творів дітей і молоді у м. Волчин 

Опольського воєводства, у міжнародній акції «Усмішка – хворим дітям», котра 

проводилася у місті Гданськ (Польща). 

Колектив факультету приймав у себе делегації з Польщі, Японії, 

Угорщини. Це сприяло активізації міжнародних зв’язків: 2004 р. доцент 



Урсу Н.О. проходила стажування у Торунському університеті (Польща); доцент 

кафедри Негода Б. організував на запрошення австрійського уряду дві 

персональні виставки («Верлібри пастелі») у містах Відень та Рід. Доцент 

Урсу Н.О. й асистент Березіна І.В. входять до Товариства польських науковців 

в Україні і беруть активну участь у міжнародних конференціях і симпозіумах. 

У 2005-2006 н.р. колектив педагогічного факультету відзначив своє 

45-річчя (багато зусиль керівництво факультету, студенти і викладачі доклали, 

щоб гідно зустріти свято). У рамках відзначення 45-річчя з дня створення 

факультету (20-21 жовтня 2005 р.) відбулося засідання круглого столу 

«Актуальні проблеми викладання музичних дисциплін у вищій школі в 

контексті Болонської угоди». 

2005 р. проліцензовано нові мистецькі спеціальності Реставрація творів 

мистецтва, Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, Музична 

педагогіка і виховання та Дошкільне виховання зі спеціалізаціями Англійська 

мова і Логопедія здійснено перший набір. 

На кафедру образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

запрошуються випускники Львівської, Київської, Одеської, Московської та 

інших мистецьких шкіл (Штогрин А.М., Лашко Н.М., Щербань М.Д., 

Підгурний І.С. та ряд сумісників). 

2005-2006 н.р. змінився якісний склад науково-педагогічних працівників 

факультету (завершили навчання в аспірантурі Третяк Н.В., Соколан О.С., 

Мартіна Л.В., обрано на посаду професора: кандидата філологічних наук 

Каньосу П.С.; кандидата мистецтвознавства Урсу Н.О., заслуженого художника 

України Негоду Б.М.; кандидата педагогічних наук Яропуда З.П. 

Організація навчального процесу 2006-2007 н.р. була підпорядкована 

підготовці і проведенню акредитації спеціальностей Початкове навчання, 

Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво, Педагогіка та 

методика середньої освіти. Музика. Викладачі кафедр проводили значну роботу 

щодо забезпечення навчального процесу авторськими підручниками та 

посібниками з грифом Міністерства освіти і науки України, навчально- 

методичними посібниками, рекомендаціями, дидактичними матеріалами. 



Публікуються результати наукових досліджень у фахових журналах та 

збірниках наукових праць. 

На факультеті функціонує дві філії бібліотеки, які активно співпрацюють 

з колективом факультету й проводять значну роботу серед студентства. 

Ректорат, деканат і кафедри постійно дбають про поповнення бібліотек і 

спеціальних кабінетів новою науковою та методичною літературою. 

Проводяться спільні засідання вчених факультету з освітянами району: 

(Бахмат Н.В., Гордійчук М.С., Каньоса П.С., Каньоса Н.Г., Карпалюк В.С., 

Попова Л.Б., Ткачук Г.П., Трішневська Г.Б., Федорчук В.В. та ін.). 

Засідання творчої групи з проблеми реалізації ідей гуманної педагогіки 

вчителів початкових класів Дунаєвецького району на тему «Особистісно- 

гуманний підхід у навчанні та вихованні молодших школярів» на базі 

Мушкутинецької ЗОШ 1-Ш ст. (науково-теоретичне забезпечення – 

Каньоса Н.Г., Федорчук В.В.). 

Стали традиційними педагогічні читання, присвячені творчій спадщині 

В.О. Сухомлинського (доценти Гордійчук М.С., Дмитрієв С.М., 

Трішневська Г.Б., Федорчук В.В.). У ціле святкове дійство перетворилися 

педагогічні читання, присвячені 150-річчю з дня народження Івана Франка 

«Іван Франко – Мойсей українського народу» (доценти Запорожан З.Є., 

Ткачук Г.П.). 

Зміцнюється науково-педагогічний склад секції дошкільного виховання: 

здобула вчений ступінь кандидата психологічних наук – Біла І.М. По 

завершенню навчання в аспірантурі повернулися Газіна І.М., Галаманжук Л.Л., 

Демчик К.І., Іванішена С.В. На кафедрі мовознавчих дисциплін завершують 

дисертаційні дослідження Мартіна Л.В. і Третяк Н.В. Також 2006 р. успішно 

захистила дисертацію кандидата педагогічних наук – старший викладач 

кафедри методики музичного виховання, вокалу та хорового диригування 

Борисова Т. В. 

На кафедрах постійно ведеться робота щодо поліпшення якісного складу 

науково-педагогічних кадрів та використання його можливостей. Створюються 

умови для якнайкращого ефективного забезпечення роботи молодими вченими 



над їх дисертаційними дослідженнями: заслуховуються звіти про хід 

дослідницької роботи, стимулюються творчі відрядження у наукові бібліотеки, 

забезпечується вивільнення часу тощо.  

Ряд викладачів навчаються в аспірантурі Бабюк Т. Й., Воєвідко Л. М., 

Гнатюк В. А., Каньоса Н. Г., Мартинюк Л. М., Щербань В. П. (відбулося 

попереднє обговорення дисертацій на відповідних кафедрах і відділах 

Бабюк Т. Й., Воєвідко Л. М., Прядко О. А., Лебідь І. Ю.), вступили до 

аспірантури Гудима Н. В., Карташова Ж. Ю., Кріль Т. І., Попова О. Ю., 

Федорак І. О. Працюють над науковими дослідженнями Підгурний І. С., 

Беднар В. А.; складають екзамени кандидатського мінімум Віштаченко О. Ф., 

Ковальчук І. А., Шулик А. Г. 

У 2006-2007 рр. на посаду професора обрано доцентів факультету 

Лабунця В.М. (кафедра теорії, історії музики і гри на народних інструментах) , 

Ситник Т.М. (кафедра методики музичного виховання, вокалу і хорового 

диригування), Карпалюк В.С. (кафедра мовознавчих дисциплін), Ткачук Г.П. 

(кафедра педагогіки та методики початкового навчання і дошкільного 

виховання), Запорожан З.Є. (кафедра математики та природознавства з 

методикою викладання). На початку 2007-2008 н.р. року захистили дисертації 

Березіна І.В. і Мартіна О.В. У 2008 р. захистили кандидатські дисертації 

Третяк Н. В. і Газіна І. О., а у 2009 – Моцик Р. В. 

27 листопада 2007 р. університет успішно пройшов перевірку МОН 

України, внаслідок чого був акредитований за IV рівнем. 

У результаті наполегливої діяльності колективу факультету у 2007 р. 

ДАК акредитувала за IV рівнем спеціальності: Початкове навчання, Педагогіка 

і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво та Педагогіка і методика 

середньої освіти. Музика. 

22 січня 2008 р. указом Президента України Кам’янець-Подільському 

державному університету надано статус національного, а 20 серпня 2008 р. 

Кам’янець-Подільському національному університету присвоєнно ім’я Івана 

Огієнка. 

Змінено назву кафедр: образотворчого і декоративно-прикладного 



мистецтва на кафедру образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та 

реставрації творів мистецтва; педагогіки та методики початкового навчання та 

дошкільного виховання на кафедру педагогіки та методик дошкільної і 

початкової освіти (наказ № 9-ОД від 29 серпня 2008 р.). 

22 жовтня 2008 р. Кам’янець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка відзначав свій 90-річний ювілей. Святкування розпочалося з 

відкриття меморіального скульптурного знака, присвяченого Кам’янець- 

Подільському державному українському університету. 

На відзначення 90-ї річниці з дня створення Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка прибуло чимало гостей. 

Серед випускників вишу на свято прибули академік НАН України, 

директор інституту історії України НАН України доктор історичних наук, 

професор Валерій Смолій, член-кореспондент АПН України, доктор 

педагогічних наук, професор Волошина Н.Й. 

У грудні 2008 р. успішно захистила докторську дисертацію професор 

Урсу Н.О. Вона була запрошена Міністерством освіти і науки України 

експертом з акредитації мистецьких спеціальностей на художньо-графічний 

факультет Харківського педагогічного університету імені Г.С. Сковороди та в 

інституті мистецтв Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. 

2008 р. факультетом укладено угоду про співпрацю в науково-дослідній і 

навчально-методичній діяльності з Інститутом педагогіки АПН України, а 

також про заснування спільного збірника наукових праць «Педагогічна освіта: 

теорія і практика», який виходитиме тричі на рік (на сьогодні готується 25 

випуск). У 2010 р. збірник наукових праць включено до Переліку фахових 

видань України з педагогічних наук (Постанова Президії ВАК України від 

26.05.2010р. №1-05/4) та зареєстровано в міжнародній наукометричній базі 

Index Copernicus. Також укладено угоди про співпрацю з Магнітогорським 

державним педагогічним інститутом (Росія) та Могильовським педагогічним 

інститутом (Білорусь). 

2010-2011 н.р. навчально-виховний процес забезпечується шістьма 



кафедрами педагогічного факультету: 

- педагогіки та методики дошкільної і початкової освіти (з 2009 р. очолює 

доктор педагогічних наук, проф. Миронова С.П.); 

- математики і природознавства з методикою викладання (зав. кафедри доц. 

Моцик Н.Д.); 

- мовознавчих дисциплін (зав. кафедри проф. Карпалюк В.С.); 

- образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і реставрації творів 

мистецтва (зав. кафедри проф. Урсу Н.О.); 

- методики музичного виховання, вокалу і хорового диригування (зав. кафедри 

проф. Яропуд З.П.); 

- історії, теорії музики та гри на музичних інструментах (зав. кафедри проф. 

Лабунець В.М.). 

Злагоджено працює деканат факультету (до грудня 2014 р.) у складі : 

- декан – проф. Каньоса П.С.; 

- заступник декана з навчально-методичної роботи – доц. Гнатенко О.С.;  

- заступник декана з мистецьких дисциплін  доц. Борисова Т.В.;  

- заступник декана з наукової роботи  проф. Печенюк М.А.;  

- заступник декана з виховної роботи  доц. Гордійчук М.С.; 

- ст. диспетчер деканату  Городевська І.А.; 

- секретар  Фесенко В.В.; 

- методист заочної форми навчання  Бірюкова В.В.; 

- методист з організації педагогічної практики  Гуцол В.П. 

На 2010 р. на педагогічному факультеті: 88 викладачів і 19 

співробітників, серед яких 13 професорів, 37 кандидатів наук, доценти (81,1 %), 

2 заслужених працівники культури, заслужений художник України, заслужений 

майстер народної творчості, 9 відмінників освіти України. 

Упродовж 2010-2014 рр. на педагогічному факультеті відбуваються зміни 

у назвах і кількості структурних підрозділів факультету. У 2012 р. 

реорганізовано кафедру образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва 

та реставрації творів мистецтва й кафедру методики музичного виховання, 

вокалу і хорового диригування та на їх базі створено кафедру мистецьких 



дисциплін (наказ 2-ОД від 02.04.2012 р.), а у 2013 р. ліквідовано кафедру 

математики і природознавства з методикою викладання (наказ від 30.08.2013 р. 

за № 13-ОД).  

На кафедрах постійно ведеться робота щодо поліпшення якісного складу 

науково-педагогічних кадрів та використання його можливостей. Ступінь 

доктора наук здобуває Кучинська І. О. (2012 р.). Захищають кандидатські 

дисертації: Дутко О.М. (2010 р.), Горбатюк О.В. (2010 р.), 

Воєвідко Л. М. (2010 р.), Прядко О. М. (2010 р.), Каньоса Н. Г. (2011 р.), 

Бахмат Н.В., Лебідь І.Ю. (2011 р.), Мартинюк Л. В. (2011 р.), Підгурний І.С. 

(2011 р.), Карташова Ж. Ю. (2012 р.), Бренюк А. Г. (2012 р.), Віштаченко В. А. 

(2012 р.), Совік Т. В. (2012 р.), Гудима Н. В. (2012 р.), Бабюк Т. Й. (2013 р.), 

Костюк Д. В. (2013 р.), Поліщук С. В. (2013 р.), Мєлєкєсцева Н. В. (2013 р.), 

Гуцул І. А. (2014 р.), Шульц Н. А. (2014 р.), Демчик К. І. (2014 р.). 

Вчені звання присвоєно: професора Урсу Н. О. (2011 р.), 

Печенюк М. А. (2011 р.), Кучинській І. О. (2014 р.), доцена: Мартіна О. В. 

(2011 р.), Третяк Н. В. (2011 р.), Газіна І. О. (2012 р.), Воєвідко Л. М. (2013 р.), 

Гудима Н. В. (2013 р.), Бахмат Н. В. (2014 р.), Галаманжук Л. Л. (2014 р.), 

Горбатюк О. В. (2014 р.), Прядко О. М. (2014 р.), Совік Т. В. (2014 р.). 

Проводиться низка наукових заходів регіонального, всеукраїнського та 

міжнародного рівнів: Міжнародні інтернет-конференції «Мистецька спадщина 

Поділля у контексті полікультурного європейського простору», Всекраїнська 

науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і 

початкової освіти» (2010 р.), Всеукраїнський науково-практичний творчий 

семінар «ВішТак» (з 2012 по 2016 рр.), ІІ Всеукраїнські Волошинські читання 

«Феномен вченого-педагога Ніни Волошиної: національний та регіональний 

виміри» (2014 р.), Всеукраїнський науково-практичний творчий семінар «Місто 

на камені» (2014 р.), Регіональна науково-практична конференція «Від творчого 

педагога до творчої дитини» (з 2013 по 2016 рр.). 

У 2014 р. факультет поповнюєься ще однією кафедрою загальної 

педагогіки, педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом, яку 

реорганізовано у кафедру педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої 



освіти та управління навчальним закладом. Вона виводиться зі структури 

факультету української філології та журналістики та вводиться до складу 

педагогічного факультету (наказ від 01 вересня 2014 року за № 15-ОД). Також з 

01 вересня 2014 р. реорганізовано кафедру педагогіки та методик дошкільної і 

початкової освіти в кафедру теорії та методик дошкільної і початкової освіти 

(наказ від 01.09.2014 р. за № 15-ОД). 

У 2014 р. Віктор Миколайович Лабунець очолює педагогічний 

факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка.  

На педагогічному факультеті проводяться конференції різних рівнів: 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності 

дошкільної і початкової освіти» (з 2014 по 2018 рр.), ІХ Міжнародна науково-

практично конференція «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, 

технології» (2015 р.), ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ференц 

Ліст і Україна» (2017 р.), V Міжнародна науково-практична конференція 

«Микола Леонтович і сучасна освіта та культура» (2017 р.), Всеукраїнська 

науково-практична «Від творчого педагога до творчої дитини» (2017 р.), 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в 

початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання» 

(2017 р., 2018 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні 

орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи» 

(2016 р.), Всеукраїнський круглий стіл «Сучасна інтерпретація міського 

краєвиду в контексті полікультурного простору Поділля» (2015 р), 

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція-пленер «Архітектурна 

спадщина Буковини і Поділля у контексті сучасних художніх інтерпретацій» 

(2018 р.), Регіональна науково-практична конференція «Сучасні технології 

початкової освіти: реалії та перспективи» (2016 р.), І Регіональну науково-

практичну конференцію «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні 

сучасної особистості» (2018 р.), Регіональна науково-практична конференція 

«Володимир Гагенмейстер. Життя і творчість» (2017 р.), Регіональний науково-

практичний симпозіум «Олександр Грен. Життя і творчість» (2018 р.). 



Проводиться низка семінарів та круглих столів: обласний науково-

практичний семінар «Інноваційні технології в сучасній дошкільній освіті» 

(2017 р.), відбувся науково-практичний інтернет-семінар «Дошкільна освіта у 

сучасному соціокультурному просторі» (2017 р.), науково-практичний семінар 

«Перспективи розвитку дошкільної та початкової освіти» (2018 р.), науково-

практичний семінар «Інноваційні педагогічні рішення: реалії та перспективи 

Нової української школи» (2018 р.), круглий стіл «Художники Кам’янеччини» 

(2015 р.), круглий стіл присвячений 100-річчю з дня народження Тетяни 

Яблонської (2017 р.). За результатами конференцій публікуються збірники 

матеріалів. 

У 2015 р. реорганізовано кафедру мистецьких дисциплін у кафедру 

образотворчого і декортивно-прикладного мистецтва та реставрації творів 

мистецтва (наказ під 29.01.2015 р. за № 5-ОД) та реорганізовано кафедру теорії, 

історії музики і гри на музичних інструментах в кафедру музичною мистецтва 

(наказ від 29.01.2015р. за № 5-ОД). 

2015 р. завідувачем кафедри теорії та методик дошкільної і початкової 

освіти призначена Бабюк Т.Й. (з 2017 р. теорії та методик дошкільної освіти), а 

Гудима Н.В. – завідувачем кафедри мовознавчих дисциплін (з 2017 р. теорії та 

методик початкової освіти). 

У 2017 р. реорганізовано кафедру теорії та методик дошкільної і 

початкової освіти та на її базі створено кафедру теорії та методик дошкільної 

освіти (наказ від 50.06.2017 за № 47-ОД) та реорганізовано кафедру 

мовознавчих дисциплін та на її базі створено кафедру теорії та методики 

початкової освіти. 

2015-2018 н.рр. освітній процес забезпечується п’ятьма кафедрами 

педагогічного факультету: 

– кафедра теорії та методик дшкільної освіти – доц. Бабюк Т.Й.; 

– кафедра теорії та методик початкової освіти – доц. Гудима Н.В.; 

– кафедра педагогіки та управління навчальним закладом – 

проф. Кучинська І.О.) 

– кафедра музичного мистецтва – проф. Печенюк М.А.; 



– кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва і реставрації 

творів мистецтва – проф. Урсу Н.О.. 

Злагоджено працює деканат факультету у складі : 

– декан – проф. Лабунець В. М.; 

– заступник декана з навчально-методичної роботи – доц. Гнатенко О.С. (до 

вересня 2018 р.);  

– заступник декана з навчально-методичної роботи – доц. Підгурний І. С. (з 

вересня 2018 р.);  

– заступник декана з наукової роботи  проф. Печенюк М.А.;  

– заступник декана з навчальної роботи (мистецькі спеціальності)  

доц. Борисова Т.В.;  

– заступник декана з виховної роботи  доц. Гордійчук М.С.; 

– ст. диспетчер деканату  Городевська І.А.; 

– методист заочної форми навчання  Козак А.В.; 

– методист з організації педагогічної практики  Костюк С.М.; 

– провідний фахівець навчальної лабораторії обчислюваної техніки №11 – 

Соколовська Н.В.; 

– секретар  Гой П.В. 

Упродовж 2015-2018 рр. значно підвищується якісний склад 

викладачів педагогічного факультету. Ступінь доктора наук здобувають 

Лабунець В. М. (2015 р.), Галаманжук Л. Л. (2016 р.), Бахмат Н. В. (2017 р.), 

ступінь кандидата наук здобувають: Ватаманюк Г. П. (2015 р.), Паур І. В. 

(2015 р.), Дорож І. А. (2016 р.), Лаврентьєва Н. В. (2017 р.), Московчук Л. М. 

(2016 р.), Кліщ О. А. (2016 р.). 

Присвоюється вчені звання: звання професора Лабунцю В.М. (2016 р.), 

доцентів Лебідь І. Ю. (2015 р.), Бабюк Т. Й. (2016 р.), Каньосі Н. Г. (2016 р.), 

Карташова Ж. Ю. (2016 р.).  

Плідно функціонують науково-навчальні лабораторії та школи: науково-

дослідна лабораторія «Історія, теорія і практика музичної інструментально-

виконавської освіти» (наказ № 7-ОД від 27.06.2008 р.) під керівництвом 

Лабунця В.М., доктора педагогічних наук, професора, декана педагогічного 



факультету; Науково-дослідний центр імені М.Д. Леонтовича під керівництвом 

Печенюк М.А., кандидата педагогічних наук, професора, завідувача кафедри 

музичного мистецтва (створений у 1996 р. на кафедрі методики музичного 

виховання, вокалу і хорового диригування); Міжнародний науковий центр 

досліджень історії образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва й 

архітектури під керівництвом Урсу Н.О., доктора мистецтвознавства, 

професора, завідувача кафедри образотворчого і декоративно-прикладного 

мистецтва та реставрації творів мистецтва; Наукова лабораторія «Технології 

підготовки конкурентоздатного педагога до реалізації концепції нової 

української школи в умовах інноваційного освітнього середовища» під 

керівництвом Бахмат Н. В., доктора педагогічних наук, доцента, професора 

кафедри теорії та методик початкової освіти, заступника декана педагогічного 

факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу (створена у 

2018 році); Науково-навчальна лабораторія «Теоретико-методологічні засади 

дошкільної освіти»  під керівництвом Бабюк Т.Й., кандидата педагогічних наук, 

доцента, завідувача кафедри теорії та методик дошкільної освіти; Наукова 

лабораторія: «Теорія і практика початкової освіти» під керівництвом 

Гудими Н.В., кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри теорії 

та методик початкової освіти; Навчально-наукова лабораторія «Технології 

розвитку зв’язного мовлення молодших школярів» під керівництвом Третяк 

Н.В., кандидата філологічних наук, доцента кафедри теорії та методик 

початкової освіти; Наукова школа «Інноваційні технології фахової підготовки 

майбутнього вчителя музичного мистецтва» під керівництвом Лабунця В.М., 

доктора педагогічних наук, професора, декана педагогічного факультету; 

Печенюк М.А. , кандидата педагогічних наук, професора, завідувача кафедри 

музичного мистецтва (створена у 2005 р.); Наукова школа «Художня спадщина 

України в контексті сучасного мистецтвознавства» під керівництвом 

Урсу Н.О., доктора мистецтвознавства, професора, завідувача кафедри ОДПМ 

РТМ (створена у 2004 р.). 

При кафедрі педагогіки та управління навчальним закладом функціонує 

аспірантура зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Керівництво 



роботою аспірантів здійснюють: доктор педагогічних наук, професор 

Лабунець В. М., доктор педагогічних наук, професор Кучинська І. О., доктор 

педагогічних наук, доцент Бахмат Н. В., кандидат педагогічних наук, професор 

Печенюк М. А., кандидат педагогічних наук, доцент Яропуд З. П., кандидат 

педагогічних наук, доцент Франчук Т. Й. 

Науково-педагогічні працівники факультету активно працюють у складі 

журі наукових і предметних конкурсів, олімпіад і турнірів (міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних), експертних комісій МОНУ, Науково-методичної 

ради / науково-методичних комісій з вищої освіти МОНУ. 

Викладачі факультету виконують функції редакторів, відповідальних 

секретарів, членів редколегій фахових / нефахових наукових журналів, 

збірників наукових праць тощо. 

Факультет успішно підтримує зв’язки з міжнародними організаціями, 

навчальними закладами та науково-дослідними установами Польщі, 

Німеччини, Білорусії, Молдови. Налагоджено співпрацю з Інститутом 

педагогіки НАПН України Національної академії педагогічних наук України, 

Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Уманським 

державним педагогічним університетом ім. Павла Тичини, Львівським 

національним університетом імені Івана Франка, Полтавським національним 

педагогічним університетом імені В.Г. Короленка, Дрогобицьким державним 

педагогічним університетом імені Івана Франка, Глухівським національним 

педагогічним університетом імені Олександра Довженка. 

На факультеті проводився ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності Початкова освіта у 2017-2019 рр. 

Науково-педагогічними працівниками кафедр факультету опубліковано 

значну кількість монографій, навчальних і навчально-методичних посібників. 

На педагогічному факультеті за час його існування сформований і 

ефективно працює науково-педагогічний колектив і допоміжний персонал 

здатний вирішувати складні завдання по підготовці кадрів для школи, дитячих 

дошкільних закладів та інших сфер культурно-освітнього життя, які володіють 

знаннями й уміннями на рівні сучасних вимог.  



Навчально-методична робота кафедр спрямована на забезпечення 

належного рівня викладання програмових дисциплін, комп’ютеризацію 

навчального процесу, запровадження кредитно-трансферна системи. З метою 

підвищення ефективності навчального процесу все ширше використовуються 

інтерактивні технології та мультимедійні засоби. Склалася система педагогічної 

практики, основними завданнями якої є пов’язання теоретичної підготовки 

студентів з їхньою майбутньою самостійною роботою по навчанню і 

вихованню учнів, засвоєння наукових основ методичної роботи вчителя 

початкових класів, вивчення передового педагогічного досвіду. 

Сьогодні факультет один із найбільших: тут здійснюється підготовка 

фахівців для закладів дошкільної освіти, закладів загальної середньої освіти, 

напряму Мистецтво та Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, 

реставрація творів мистецтва. 

Викладачі спрямовують свою діяльність на формування потреби 

студентів у високих культурних і духовних цінностях, розвиток їхнього 

творчого потенціалу. Значна роль в особистісному розвитку майбутніх 

педагогів належить кураторам. Вони плідно працюють з академічними групами 

впродовж усього терміну навчання Особлива увага надається національно-

патріотичному вихованню студентської молоді, залученню до різноманітних 

флешмобів, благодійних акцій на підтримку дітей-сиріт тощо. 

Отже, за період функціонування педагогічного факультету як складника 

Кам’янець-Подільського (педагогічного інституту; університету) національного 

університету імені Івана Огієнка мали місце відчутні зміни і нововведення в 

усіх напрямах його діяльності: вдосконалення організаційної структури, 

спеціалізації кафедр, зміцнення науково-методичної бази, активізації 

навчальної, науково-дослідної та виховної роботи, зв’язків з освітніми 

установами, розширення наукового співробітництва тощо. 

Колектив факультету, збагачений попереднім досвідом, має значний 

потенціал для підвищення наукового та фахового рівня, удосконалення 

навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи. 

 


