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Підготовка освітніх ступенів та 
спеціальностей: 

бакалавр 

• галузь знань 01 освіта, спеціальність  
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

магістр 

• галузь знань 01 освіта, спеціальність  
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 

доктор 
філософії  

• галузь знань 01 освіта, спеціальність  
014 Середня освіта (За предметними спеціальностями) 



Розробки, які впроваджено у 2021 році 
за межами ЗВО: 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі показники, які 

характеризують рівень отриманого 

наукового результату; переваги над 

аналогами, економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження (назва 

організації, відомча 

належність, адреса) 

Дата, 

№ акту  

впровадження 

Практичні результати, які 

отримано від впровадження 

(обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи тощо) 

1. Методика 

моніторингу 

навчальних досягнень 

учнів 5–9 класів з 

трудового навчання, 

аспірантка Лисенко 

Л.П. 

Упровадження в трудове навчання 

методичного забезпечення моніторингу 

навчальних досягнень учнів 5-9 класів у 

вигляді методичних рекомендацій 

«Методика моніторингу навчальних 

досягнень учнів 5–9 класів з трудового 

навчання», поєднанні, на його основі, 

інформаційних потоків, якими 

характеризується процес і результат 

трудового навчання 

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 28 Шевченківського району 

м.Києва 

Кременчуцький ліцей № 25 

Кременчуцькоїміської ради 

Полтавська обласна академія 

неперервної освіти ім. М. В. 

Остроградсь-кого 

Опорний заклад «Хорольська 

гімназія Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавськоїх 

області» 

31.05.2022 р. № 33/05-03 

 

 

12.08.2022 р. № 01-24/115 

 

27.07.2022 р. № 36 

  

 

20.07.1922 №137 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи 

2. Проблеми підготовки 

майбутніх учителів 

трудового навчання у 

науково-педагогічній 

спадщині 

В. К. Сидоренка 

(1951–2013 роки), 

аспірантка Савченко 

А.Г. 

Проаналізована та узагальнена науково-

педагогічна спадщина В. Сидоренка 

слугуватиме підґрунтям для подальших 

історико-педагогічних досліджень, 

підготовки підручників, посібників, 

навчально-методичної літератури, під час 

написання курсових і кваліфікаційних 

робіт у педагогічних закладах ІІ-ІV рівнів 

акредитації та в інститутах 

післядипломної педагогічної освіти. 

Донбаський державний 

педагогічний університет 

КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти» 

Полтавська академія неперервної 

освіти ім. М.В. Остроградсь-кого 

 

 

21.02.2022 р. №01-23/70 

   

18.05.2022 р. № 19/1 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи 



Інформація про отримані документи 
інтелектуальної власності 



Список наукових праць, опублікованих у 2021 році у 
зарубіжних виданнях, внесених до баз даних: 

Index Copernicus 

№ 

з/п 
Автор 

Назва 

роботи 

Назва 

видання, де 

опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск),  

сторінки 

роботи 

1. Tsyna A.Yu., 

Tytarenko V. P., 

Lukyanenko O.  V., 

Tsyna V. I., Kudria 

O. V., Sribna J. A., 

Gritsenko L. A., 

Boiko V. A. 

Resilience And 

Features Of Coping 

With Difficulties 

During The Adaptation 

Period Of First-Year 

Students 

Journal of 

Positive School 

Psychology 

2022, Vol. 6, 

№ 7. Р. 1754-

1759. 



Список наукових праць, опублікованих у 2021 році 
у вітчизняних виданнях, внесених до баз даних:  

Index Copernicus 

№ 

з/п 
Автор 

Назва 

роботи 

Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер (випуск), перша-

остання 

сторінки роботи 

ISSN 

  

1. Колісник Є., 

Цина А. 

Методика використання 

сценічних прийомів у процесі 

трудового навчання. 

Наукові записки 

Бердянського державного 

педагогічного університету. 

Серія: Педагогічні науки 

зб. наук. пр. Вип. 1. 

Бердянськ: БДПУ, 2022. 

С. 128-138. 

DOI 10.31494/2412-9208-

2022-1-1 

2. Вікторова 

П. Є., Цина 

А. Ю. 

Ідеї педагогіки «вільного 

виховання» в організації 

дистанційного навчання учнів в 

умовах воєнного стану 

Імідж сучасного педагога. № 3 (204). 2022. С. 106-110. 

  

URL:http://isp.poippo.pl.u

a/article/view/257321/256

485 

DOI: https://doi.org/10.33

272/2522-9729-2022-

3(204)-106-110 

3. Деденєв О., 

Цина А. 

Дослідно-експериментальна 

перевірка сформованості 

громадянської відповідальності 

учнів у трудовому навчанні. 

Педагогічні науки: науковий 

журнал. 

Полтав. нац. пед. ун-т імені В. 

Г. Короленка. Полтава, 2022. 

Вип. 79. С. 16-21 

DOI 

https://doi.org/10.33989/2

524-2474.2022.79.264514 

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-106-110
https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-106-110
https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-106-110
https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-106-110
https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-106-110
https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-106-110
https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-106-110
https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-106-110
https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-106-110
https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-106-110
https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-106-110
https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-3(204)-106-110


Студентські гуртки та проблемні групи 

№ 

з/п 
Назва проблемної групи Керівник групи 

Кількість 

студентів 

1. Особистісно-орієнтована спрямованість навчання 

професійно орієнтованих дисциплін 

проф. Цина А.Ю. 5 

2. Естетичне виховання студентів засобами народних 

промислів 

проф. Титаренко В.П. 5 

3. Педагогічні основи процесу формування понять учнів в 

опануванні графічною грамотою 

доц. Гриценко Л.О. 5 

4. Формування екологічної компетентності студентів в 

процесі вивчення дисциплін фахового спрямування 

доц. Титаренко О.О. 6 

5. Підготовка майбутніх учителів технологій до навчання 

основ дизайну учнів загальноосвітньої школи 

ас. Срібна Ю.А. 6 

6. Методика навчання майбутніх учителів технологій 

проектної діяльності 

ас. Дебре О.С. 3 



Студентські публікації 

Деденєв О. Ю. Навчання шестикласників на уроках трудового навчання розумінню громадянських норм і цінностей за 

концептуальними засадами поведінкової теорії особистості.  

Чернявський Т. В. Важливі чинники інформатичної культури в підготовці майбутнього вчителя трудового навчання та 

технологій. 

Авдєєва О.М. Дистанційне навчання в умовах техногенних небезпек. 

Гайдук Я.П. Безпечні прийоми роботи з інструментами та пристосуваннями при виготовленні штучних квітів з різних 

конструкційних матеріалів. 

Геленко А.О. Проблема поширення фейкової інформації в соціальних мережах. 

Гурин Н.В. Проблеми безпеки навчальної праці учнів у педагогічній спадщині академіка Д. Тхоржевського.  

Зелений Б.Р. Використання відновлювальних джерел енергії як засіб захисту навколишнього середовища.  

Карасьова С.В. Прийоми безпечної праці під час проведення уроків трудового навчання.  

Колінченко С.О. Формування здоров’язбережувальна компетенція як шлях реалізації компетентнісно-орієнтованих 

технологій.  

Кравець О.А. Техніка безпеки на уроках трудового навчання при вивченні українських народних промислів. 

Михайленко Н.Г. Поблема безпекознавства в позаурочній діяльності учнів з трудового навчання. 

Нагаль Т.С. Медико-фізіологічний аспект як особливість профорієнтаційної роботи на уроках трудового навчання. 

Пилипенко О.А. Портфоліо з проблем безпеки праці вчителя трудового навчання та технології. 

Рись О.О. Формування в учнів знань з технології малярних робіт та правил безпеки при їх виконанні.  

Цись Л.М. Основні етапи становлення та розвитку трудового навчання в україні в першій половині хх сторіччя. 



Студентські публікації 



Студентські публікації 
у співавторстві із науковими керівниками  

 Колісник Є., Цина А. Методика використання сценічних прийомів у процесі трудового навчання. 

Кісь А.В. Навчання учнів старшої школи безпечним прийомам праці при виготовленні килимових виробів.  

Вікторова П., Цина А. Вальдорфська педагогіка як засіб розвитку сфери почуттів учнів у процесі трудового навчання.  

Вікторова П.Є., Цина А.Ю. Ідеї педагогіки «вільного виховання» в організації дистанційного навчання учнів в умовах воєнного стану. 

Деденєв О., Цина А. Дослідно-експериментальна перевірка сформованості громадянської відповідальності учнів у трудовому навчанні. 

Колісник Є.О., Цина А.Ю. Особливості організації онлайн-занять для учнів у воєнний час.  

Вікторова П.Є., Цина А.Ю. Особливості організації дистанційного навчання учнів в умовах воєнного стану.  

Савченко А., Цина А. Науково-педагогічні ідеї та настанови Віктора Сидоренка щодо графічної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання. 

Актуальні  

Деденєв О.Ю., Цина А.Ю. Виховання громадянськості і морально-духовної ціннісної спрямованості особистості учнів 5-х класів на уроках трудового 

навчання.  

Цина А.Ю., Савченко А.Г.  Персоналістичний дискурс та педагогічна біографістика в сучасному історико-персоналістичному пізнанні. 

Колісник Є., Цина А. Концепція театралізації (драматизації) в методиці системного використання засобів акторського мистецтва в трудовому навчанні 

учнів.  

Вікторова П.Є., Цина В.І. Розвиток духовних сил учнівської молоді засобами вальдорфської педагогіки в трудовому навчанні. 



Участь студентів у наукових конференціях 



Науково-дослідна та інноваційна 
діяльність молодих учених: 

Роки 
Кількість студентів, які беруть 

участь у наукових дослідженнях 

Кількість молодих учених, 

які працюють на кафедрі 

Кількість молодих 

учених, які залишаються 

у ЗВО після закінчення 

аспірантури 

2017 31 1 – 

2018 26 2 1 

2019 48 1 – 

2020 35 1 – 

2021 31 1 - 

2022 30 1 - 



Наявність в структурі кафедри 

 наукових підрозділів. 
На базі аудиторії № 208 кафедри 

з 2020 року функціонує 

Коучінг-центр 



Наукове та науково-технічне співробітництво 
із закордонними організаціями 

Договори та угоди, укладені до 2022 року, дія яких продовжується 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 
Тема співробітництва 

Документ, в рамках 

якого здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

Лодзь 

Польща 

Towarzystwa 

Pedagogiki 

Filozoficznej im. 

Bronislava F. 

Trentowskiego 

Стажування 

викладачів, співучасть 

у наукових захо-дах 

договір Стажування співробітників 
№9/01-65/69 

від 29.10.2018 

Лодзь 

Польща 

Academia 

Humanistyezno-

Ekonomiezna 

Стажування 

викладачів, співучасть 

у наукових захо-дах 

договір Стажування співробітників 2018 р. 



«Теоретико-методичні аспекти 

технологічної освіти учнівської та 

студентської молоді засобами естетичної 

культури та дизайну» 

 (державний реєстраційний № 0117U003063) 

Науково-дослідна тема кафедри, 

зареєстрована в УкрІНТЕІ 

(науковий керівник проф. Титаренко В.П.) 



Інформація про проведення кафедрою 
конференцій (семінарів): 

Кількість проведених конференцій 

2019 2020 2021 2022 

Міжнародна конференція 1 - -  - 

Всеукраїнська конференція - 1 - 1 



Результати переможців 1-го етапу студентської 
олімпіади зі спеціальності  014.10 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) 

№ 

з/п 
Прізвище, ім'я Група 

Результати 
% від 

максимально 
можливого 

відсотку Бали Місце 

1.   Козленко Алла 
  

ТД-31 
106 1 88,3 

2.   Харченко Данило ТД-31 103 2 85,8 

3.   Лопушняк Віталіна ТД-31 103 2 85,8 

4.   Пригода Анастасія ТД-31 100 3 83,3 



Проведення та результати І етапу конкурсу 
студентських наукових робіт  

зі спеціальність 014.10 Середня освіта (Трудове 
навчання та технології) 

№ 

з/п 
ПІП студента 

Курс, 

група 
Тема наукової роботи 

Науковий 

керівник 

Результа

т 

 1 
Єрьоміна Ю. 

А. 

4 курс, 

гр. ТД-41 

Методика навчання учнів 6 

класу основ проєктно-

технологічної діяльності з 

виготовлення іграшки з різних 

конструкційних матеріалів 

Титаренко 

В.П. 

1 місце 

95 б. 

 2 Іващенко О.В. 
4 курс, 

гр. ТД-41 

Методика навчання учнів 8 

класу основ проєктно-

технологічної діяльності з 

виготовлення скриньки 

Дебре О.С. 
2 місце 

91 б. 

3  Вінницька Д.В. 
4 курс, 

гр. ТД-41 

Методика навчання учнів 5 

класу основ прєктно-

технологічної діяльності з 

виготовлення швейних виробів 

Цина А.Ю. 
3 місце 

90 б. 



Договори та угоди, укладені до 2022 р., 
дія яких продовжується 

Країна 

партнер 

Установа - 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, 

у рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Номер 

договору 

Лодзь 

Польща 

Towarzystwa 

Pedagogiki 

Filozoficznej im. 

Bronislava F. 

Trentowskiego 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових заходах 

договір 
Стажування 

співробітників 

№9/01-65/69 

від 29.10.2018 

Лодзь 

Польща 

Academia 

Humanistyezno-

Ekonomiezna 

Стажування 

викладачів, 

співучасть у 

наукових заходах 

договір 
Стажування 

співробітників 
2018 р. 



Розробки впроваджені за межами ЗВО 



Інформація про проведення кафедрою 
конференцій (семінарів) 

  

  

Кількість проведених конференцій 

2019 2020 2021 2022 

Міжнародна конференція 1 - - -  

Всеукраїнська конференція - 1 - 1 

Проведено ІІІ Всеукраїнську науково-практичну інтернет-
конференцію «Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів 
трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і 

фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, 
досвід, проблеми» 28 жовтня 2022 р. Вінниця-Полтава. 



Питомі показники результативності наукової діяльності кафедри 

k1  Кількість захищених у 2022 р. кандидатських дисертацій / кількість ставок НПП* 2/9,75=0,2 

k2  Кількість захищених у 2022  р. докторських дисертацій / кількість ставок НПП   

k3  Кількість отриманих у 2022  р. вчених звань доцента і професора / кількість ставок НПП 1/9,75=0,1 

k4  Кількість отриманих у 2022  р. державних нагород для молодих учених / кількість ставок НПП   

k5 
 Обсяг надходжень у 2022  р. до спеціального фонду державного бюджету (тис. грн) 

 за НП**/кількість ставок НПП 
  

k6 
 Обсяг надходжень у 2022  р. до загального фонду державного бюджету (тис. грн)  

 за НП / кількість ставок НПП 
  

k7  Обсяг фінансування у 2022  р. НП із міжнародних фондів (тис. грн) / кількість ставок НПП   

k8 
 Кількість отриманих у 2022  р. охоронних документів, право власності на які належить Університету /кількість ставок 

 НПП 
7/9,75=0,7  

k9  Кількість опублікованих у 2022  р. монографій / кількість ставок НПП 

k10 
 Кількість наукових публікацій за 2022 р.у центральних, фахових виданнях України та у зарубіжних виданнях / кількість 

 ставок НПП 
9/9,75=0,9  

k11  Кількість публікацій за 2022 р. у наукометричних базах даних Scopus і Web of Science/ кількість ставок НПП 

k12 
 Кількість призових місць за 2021-2022 н. р. у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових робіт студентів/кількість 

 ставок НПП 

Σ   Загальний показник науково-дослідної та інноваційної діяльності кафедри 1,9 



1. Провести VІ Міжнародний конгрес «Етнодизайн у контексті 
відродження української національної ідентичності та європейської інтеграції» 
у квітні  2023 року. 

2. Провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію на тему 
«Розвиток технологічної освітньої галузі в руслі Нової української школи» 

3. Кожному викладачеві кафедри опублікувати статтю у наукометричому 
виданні. 

4. Кожному викладачеві кафедри та аспірантові опублікувати статтю у 
фаховому виданні. 

Основні завдання наукової, 
науково-технічної та інноваційної 
діяльності кафедри на 2023 рік: 



Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи 
кафедри за підсумками наукової роботи у 2021 р.  

П.І.П. 
Посада, науковий 

ступінь,  вчене звання 

Науково-

педагогічний стаж 
Частина ставки Рейтинговий бал  

Титаренко Валентина 

Петрівна 

Професор кафедри, 

д.п.н., проф. 
44р. 0,5 1524 

Цина Андрій Юрійович 
Завідувач кафедри, 

д.п.н., проф. 
38 р. 1,5 1523 

Гриценко Лариса 

Олександрівна 
Доцент кафедри, к.п.н.,   36 р. 1,5 962 

Титаренко Ольга 

Олександрівна 

Доцент кафедри, к. с.-г. 

наук, доц. 
23 р. 1,5 1113 

Срібна Юлія 

Анатоліївна 

Старший викладач, 

к.п.н. 
16 р. 1,5 1521 

Дебре Олексій 

Сергійович 
Асистент 3 р. 1,5 1036 

Шовкова Анна 

Олександрівна 
Асистент 1,5 міс. 0,5 701 

Рейтингова оцінка науково-дослідної роботи кафедри 8015+260=8275 



ДЯКУЄМО  
ЗА УВАГУ! 

кафедра теорії і методики 

технологічної освіти 


