
ПРОГРАМА 

заходів, спрямованих на забезпечення систематичного формування у здобувачів ВО 

професійних і практичних компетентностей, 

 сфокусованих на потреби працедавців і професійні перспективи 

 

№ Форма 

проведення 

Тема Відповідальні  термін 

 Науково-

практичний 

семінар 

«Психологічна підтримка: 

турбота про себе, колег та 

здобувачів в умовах 

військових дій» 

Кобильнік Л.М. 

Кафедра психології 

вересень 

 Проєктна 

діяльність 

 «Етнічні спільноти і 

спільність: запорука 

громадської активності та 

довіри» 

Кафедри саціології 

та філософії 

вересень-

листопад 

2022 

 Міжнародний 

інтерактивний 

круглий стіл 

Міжнародний інтерактивний 

круглий стіл з презентацією 

соціологічних досліджень. 

Результати було надано 

повноваженому Верховної 

Ради України справ людини 

Дмитру Лубинцю для 

вивчення пропозицій щодо 

запобіганню порушенню 

праві свобод етнічних 

спільнот, що вимушено 

покинули свої домівки та 

виїхали на підконтрольну 

Україні територію 

(вимушено переміщені 

особи), що вимушено 

покинули свої домівки та 

виїхали за кордон (вимушені 

мігранти), що залишилися на 

окупованій території. 

Кафедри саціології 

та філософії 

17 жовтня 

22 р 

 Семінар (тренінг) «Self- management: вектори 

самозбереження та 

самозцілення в умовах 

воєнного конфлікту» 

Варіна Г.Б., 

Шевченко С.В. 

Кафедра психології 

 

жовтень 

 Інформативна бесіда 

 

«Запобігання та протидія 

домашнього насилля в умовах 

воєнного стану в Україні» 

Гузь Н.В. 

Кафедра 

психології 

жовтень 

 семінар-тренінг "специфіка практичної 

роботи концертмейстерів в 

умовах синхронного та 

асинхронного дистанційного 

навчання"   

ст.викл. Сопіна 

Л.Г. 

Кафедра теорії і 

методики 

музичної освіти та 

28 жовтня 

2022 



хореографії 

 

 Майстер-клас для 

здобувачів вищої 

освіти 

«Організація зворотного 

зв'язку на заняттях з 

іноземної мови засобами 

Інтернет платформ» 

К.п.н., доцент 

Матюха Г.В.,  

вчитель ЗСО № 4 

Кожаєва А.С. 

Кафедра методики 

викладання 

германських мов 

Кінець 

жовтня 

2022 р. 

(приблизна 

дата у 

числах 24-

31.10.2022) 

  Переглянути зміст освітніх 

компонентів відповідно до 

освітньої програми, з метою 

розвитку умінь та навичок з 

техніки і методики 

проведення шкільного 

хімічного 

експериментування. 

Гарант ОП  

проф. Максимов 

О.С. 

Кафедра хімії та 

хімічної освіти 

 

жовтень 

 Круглий стіл  Обмін професійним досвідом 

роботи в умовах кризових 

станів працівників соціальної 

сфери 

Атрошенко Т. Ю 

Кафедра 

дошкільної освіти 

і соціальної 

роботи 

 

9.11.2022 

 Інформативна 

бесіда 

 

«Булінг: реалії сучасності, 

методи запобігання та 

протидії» 

Гузь Н.В. 

Кафедра 

психології 

листопад 

 Круглий стіл Актуальні проблеми 

дошкільної освіти в умовах 

воєнного стану 

О.В. Канарова 

Кафедра 

дошкільної освіти 

і соціальної 

роботи 

Листопад 

2022 р. 

 Навчально-

методичний 

семінар кафедри з 

управлінням освіти 

Токмацької міської 

ради 

Практичні аспекти в роботі 

вихователя закладу 

дошкільної освіти» 

Тарасова В. А.  

Житник Т. С. 

 

Кафедра 

дошкільної освіти 

і соціальної 

роботи 

 

Листопад 

  2022 

 Зустріч з 

роботодавцями  

Регулярні зустрічі 

працедавців зі здобувачами 

освіти для обговорення 

питань працевлаштування, 

вдосконалення освітньої 

програми 

Ситник О.М. 

Кафедра історії та 

археології 

 

Листопад 

 Анкетування Анкетування працедавців для 

врахування їх пропозицій в 

Крилова А.М. 

Кафедра історії та 

Листопад-

грудень 

https://www.facebook.com/doshksocmdpu/
https://www.facebook.com/doshksocmdpu/
https://www.facebook.com/doshksocmdpu/
https://www.facebook.com/doshksocmdpu/
https://www.facebook.com/doshksocmdpu/
https://www.facebook.com/doshksocmdpu/


удосконалення освітньої 

програми. 

археології 

 

 Зумконференція Розвиток професіоналізму 

вчителя в умовах 

неформальної освіти: свобода 

вибору через модернізацію 

методичної роботи 

НПП кафедри 

української мови 

(відповідальні –

Митяй З.О., 

Сіроштан Т.В.) 

листопад 

2023 

 Тренінг «Розробка ефективних 

презентацій в процесі 

вивчення музично-

виконавських дисциплін» 

доц. Котова Л.М.  

Кафедра 

Інструментального 

виконавства та 

музичного 

мистецтва естради 

1 семестр 

2022-2023 

 майстер-класи, 

тренінги, кейс-

клаби 

 Кафедра 

управління та 

адміністрування 

 

Листопад, 

грудень 

 Відкритий онлайн-

майстер клас з 

подальшою 

панельною 

дискусією 

студентів і вчителя 

“Урок музичного мистецтва 

від успішного професіонала” 

Кращий вчитель 

музичного 

мистецтва 2022 

Покатильська 

Г.В., 

Мелітопольська 

спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів № 25  

5 клас 

Кафедра теорії і 

методики 

музичної освіти та 

хореографії 

відповідальна 

проф.Сегеда Н.А. 

 

Грудень 

2022 

 меттренінг «Використання у 

навчальному процесі 

платформи Vseosvita» 

(завдання, тести) 

доц. Проценко 

А.А  

ст..Кирієнко.О.Г 

Теорії та методики 

фізичного 

виховання і 

спортивних 

дисциплін 

1 семестр 

2022-2023 

 Організаційно-

методична 

підготовка відео 

лекції 

 

Організаційно-методична 

підготовка відео лекції та 

презентацій за освітніми 

компонентами в навчальному 

процесі 

проф..Христова 

Т.Є 

Теорії та методики 

фізичного 

виховання і 

1 семестр 

2022-2023 

 



спортивних 

дисциплін 

 Онлайн-семінар у 

форматі «Вільний 

діалог» ЗЗСО 

Новопрокопівський 

заклад середньої 

освіти із 

дошкільними 

групами 

(Волошина А.І.) 

Потреби сучасного закладу 

дошкільної освіти: кадрові 

питання та відповідність 

сучасним тенденціям та 

вимогам 

Житник Т. С. 

Кафедра 

дошкільної освіти 

і соціальної 

роботи 

 

08.12.2022. 

 Семінар-практикум 

 

«Як бути більш ресурсним» Кобильнік Л.М. 

Кафедра психології 
грудень 

 Семінар з 

елементами 

тренінгу 

"Важливі навички у період 

стресу" 

Прокоф'єва О.О. 

Кафедра 

психології 

грудень 

ІІ семестр 

 Зумконференція Майстер-клас "Освітній 

контент в Instagram" 

Акулова Н.Ю. 

Кафедра 

української і 

зарубіжної 

літератури 

січень 

2023 року 

 зустрічі 

стейкхолдерів зі 

здобувачами освіти 

для обговорення 

питань 

працевлаштування, 

вдосконалення 

освітньої програми 

ОПП «Менеджмент 

підприємств і організацій», 1-

4 курси Директор 

Запорізького представництва 

ТОВ «Компанія АгроНова» 

(м. Кропивницький) 

Осипенко О.М 

Кафедра 

управління та 

адміністрування 

Лютий 

2023 

 Онлайн-зустріч з 

вихователями 

закладів 

дошкільної освіти 

Мелітопольського 

району. 

Особливості організації 

роботи в умовах воєнного 

стану 

Солонська А. А. 

Жейнова С. С. 

Кафедра 

дошкільної освіти 

і соціальної 

роботи 

Лютий 

2023 

 Майстер-клас для 

здобувачів 

Інформації багато, треба все 

малечі знати 

Жейнова С. С. 

Кафедра 

дошкільної освіти 

і соціальної 

роботи 

Лютий 

2023 

 Онлайн-зустріч з 

вихователем 

закладу дошкільної 

освіти м. Дніпро 

Грищук Н. 

Досвід використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій в освітньо-

виховній діяльності закладу 

дошкільної освіти 

Жейнова С. С. 

Кафедра 

дошкільної освіти 

і соціальної 

роботи 

 

Лютий 

2023 



в умовах воєнного стану 

 Зустріч з 

логопедами 

закладів 

дошкільної освіти  

Обмін досвідом: сучасні 

реалії, новітні технології для 

осіб з інвалідністю. 

Солонська А. А. 

Кафедра 

дошкільної освіти 

і соціальної 

роботи 

 

Лютий 

2023 

  Вдосконалення практичної 

підготовки через 

проходження практик, 

виходячи з побажань 

здобувачів освіти та 

рекомендацій працедавців 

(перегляд загальних часів та 

програми практик). 

Шкода Н.А. 

Ситник О.М. 

Кафедра історії та 

археології 

 

Березень-

травень 

 Семінар 

 

«Алгоритм створення безпеки 

в освітньому середовищі» 

Кобильнік Л.М. 

Кафедра психології 

березень, 

травень 

 Онлайн круглий 

стіл 

Вчителі історії ЗЗСО на базі 

яких відбувається практика 

здобувачів. ОП 014.03 

Середня освіта (Історія) 

Полякова Л.І. 

Кафедра історії та 

археології 

травень 

 

 Зумконференція Зустрічі здобувачів зі 

стейкголдерами  

Викладачі 

кафедри 

української і 

зарубіжної 

літератури  

упродовж 

2 семестру 

 Зумконференція Зустрічі здобувачів з 

учителями-практиками  

Викладачі 

кафедри 

української і 

зарубіжної 

літератури 

упродовж 

2 семестру 

 Відеолекція  Організаційно-методична 

підготовка відеолекції: як 

говорити просто про складне 

доц. Черняк Є.Б.  

Кафедра 

Інструментального 

виконавства та 

музичного 

мистецтва естради 

 

2 семестр 

2022-2023  

 майстер-класи, 

тернінги, кейс-

клаби 

Залучення до викладання 

практичних курсів 

працедавців, до проведення 

майстер-класів, тернінгів, 

кейс-клабів тощо, до 

проф..Мединський 

С.В  

Теорії та методики 

фізичного 

виховання і 

2 семестр 

 



професійно орієнтованих 

заходів. 

спортивних 

дисциплін 

 Зумконференція Етапи формування 

лінгвометодичної 

компетентності майбутнього 

вчителя рідної мови: зустрічі 

здобувачів зі стейкголдерами 

НПП кафедри 

української мови 

(відповідальна –

Гапєєва І.М., 

Пачева В.М.) 

2 семестр 

 Зумконференція Змістові та структурні 

особливості професійної 

комунікативної 

компетентності майбутніх 

учителів-філологів: зустрічі 

здобувачів з учителями-

практиками 

НПП кафедри 

української мови 

(відповідальна – 

Котенко О.В.) 

2 семестр 

 Тренінг  «Етика наукових досліджень 

та академічна доброчесність 

» 

доц. к.ю.н. 

Соловʼєвич І.В. 

кафедра права 

2 семестр  

2022-

2023 рр. 

 Ділова (рольова) 

гра 

 

«Розгляд трудового спору в 

комісії з трудових спорів» 

ст. викл. 

Беседіна І.В. 

кафедра права 

2 семестр  

2022-

2023 рр. 

 Зумконференція Етапи формування 

лінгвометодичної 

компетентності майбутнього 

вчителя рідної мови: зустрічі 

здобувачів зі стейкголдерами 

НПП кафедри 

української мови 

(відповідальна –

Гапєєва І.М., 

Пачева В.М.) 

 

упродовж 

2 семестру 

 

 Зумконференція Змістові та структурні 

особливості професійної 

комунікативної 

компетентності майбутніх 

учителів-філологів: зустрічі 

здобувачів з учителями-

практиками  

НПП кафедри 

української мови 

(відповідальна – 

Котенко О.В.) 

упродовж 

2 семестру 

  Впродовж 2022-2023 року 

 Дуальні та 

кураторські години 

Проведення заходів (дуальні 

та кураторські години) із 

залученням роботодавців та 

стекхолдерів зі здобувачами 

освіти для обговорення 

питань працевлаштування та 

вдосконалення освітньої 

Всі викладачі 

кафедри 

Кафедра 

математики і 

фізики  

 

Протягом 

року 



програми. 

 опитування 

роботодавців та 

стекхолдерів 

Проведення опитування 

роботодавців та стекхолдерів 

для врахування їх пропозицій 

в удосконалення освітньої 

програми. 

 

Всі викладачі 

кафедри 

Кафедра 

математики і 

фізики  

 

Протягом 

року 

 опитування 

випускників 

спеціальності 

014.04. Середня 

освіта 

(Математика) 

Проведення опитування 

випускників спеціальності 

014.04. Середня освіта 

(Математика) щодо їх 

працевлаштування та 

узагальнити їх пропозиції 

щодо покращення освітньої 

програми 

 

Всі викладачі 

кафедри 

Кафедра 

математики і 

фізики  

 

Протягом 

року 

 майстер-класи, 

тернінги, кейс-

клаби 

Залучення до проведення 

професійно орієнтованих 

заходів (майстер-класів, 

тернінгів, семінарів, тощо) 

роботодавців та стекхолдерів. 

 

Всі викладачі 

кафедри 

Кафедра 

математики і 

фізики  

 

Протягом 

року 

  Вдосконалення практичної 

підготовки здобувачів ВО 

через побажання та 

рекомендації роботодавців та 

стекхолдерів. 

 

Всі викладачі 

кафедри 

Кафедра 

математики і 

фізики  

 

Протягом 

року 

  На практичних заняттях з 

методик викладання 

обов’язкових освітніх 

компонентів, відповідно до 

майбутньої професійної 

діяльності здобувачів, 

надавати можливість 

кожному студентові 

проводити уроки 

(лабораторні роботи, ділові 

ігри). 

Проф. Максимов 

О.С., 

ст. викл. Кулик 

І.О. 

Кафедра хімії та 

хімічної освіти 

 

постійно 

  Налаштувати комунікацію з 

учнями закладів загальної 

середньої освіти з метою 

виявлення їхніх потреб і 

труднощів при вивченні хімії 

в школі в умовах 

Всі викладачі 

кафедри 

Кафедра хімії та 

хімічної освіти 

 

постійно 



дистанційного навчання. 

  Посилити підготовку 

майбутніх учителів до роботи 

з обдарованою молоддю 

Всі викладачі 

кафедри 

Кафедра хімії та 

хімічної освіти 

постійно 

  Розробити завдання для 

самостійної роботи студентів, 

які потребують творчого 

підходу до їх вирішення 

(пошук шляхів розв’язання 

проблемних ситуацій) з 

метою подальшого 

використання студентом цих 

знань і навичок під час 

роботи з учнями в школі. 

Всі викладачі 

кафедри 

Кафедра хімії та 

хімічної освіти 

 

постійно 

  Підтримання постійного 

зв’язку зі стейкхолдерами 

шляхом проведення спільних 

заходів – науково-

практичних семінарів, 

екскурсій, зустрічей, круглих 

столів, конференцій та ін. 

дозволяє своєчасно і повно 

враховувати інтереси усіх 

сторін.  

Кафедра 

педагогіки 

 

  Окремої уваги заслуговує 

практична підготовка. Після 

проходження практики, її 

результати обговорюються на 

кафедрі та вносяться 

пропозиції до ОПП. На сайті 

кафедри має бути розміщена 

форма для подання 

пропозицій, а також 

окреслено напрями співпраці.  

Кафедра 

педагогіки 

 

  При удосконаленні ОП 

доцільно враховувати думку 

батьків здобувачів, що 

навчаються на ОП кафедри, 

які прагнуть якнайширшого 

кола працевлаштування для 

своїх дітей. Пропонуються 

щорічні зустрічі батьків зі 

стейкхолдерами, науково-

педагогічними працівниками 

Кафедра 

педагогіки 

 



кафедрами під час науково-

практичних семінарів, 

екскурсій, зустрічей, круглих 

столів, конференцій. 

  До процесу систематичного 

формування у здобувачів ВО 

професійних і практичних 

компетентностей, 

сфокусованих на потреби 

працедавців і професійні 

перспективи мають бути 

залучені здобувачі вищої 

освіти та випускники 

програми. Для цього зі 

здобувачами здійснюються 

щорічні анкетування, що 

дозволяє і здобувачам, і 

випускникам брати 

безпосередню участь в 

удосконаленні освітнього 

процесу: залучення до нього 

передових методів і 

технологій, досягнень науки і 

техніки. Щорічно результати 

анкетування та опитування 

студентів є предметом 

обговорень на засіданнях 

кафедри.  

Кафедра 

педагогіки 

 

  Залучення до викладання 

практичних курсів 

працедавців, до проведення 

майстер-класів, тернінгів, 

кейс-клабів тощо, до 

професійно орієнтованих 

заходів. 

Кафедра історії та 

археології 

 

  
Регулярні зустрічі 

стейкхолдерів зі здобувачами 

освіти для обговорення 

питань працевлаштування, 

вдосконалення освітньої 

програми 

Анкетування працедавців для 

врахування їх пропозицій в 

удосконалення освітньої 

програми.  

Кафедра 

управління та 

адміністрування 

 

 



Залучення до навчального 

процесу фахівців-

стейкхолдерів, що мають 

досвід практичної роботи 

відповідно до напряму 

підготовки здобувачів вищої 

освіти, до проведення 

майстер-класів, тренінгів, 

кейс-клабів тощо, до 

професійно орієнтованих 

заходів 

  
Договори про співпрацю 

Кафедра соціології 

та філософії 

 

 


