
Навчальні і наукові семінари кафедри психолого-педагогічних 

дисциплін 

Методологічні семінари: 

  «Можливості використання платформи WEB of Science для науковця», 

яку організували працівники наукової бібліотеки НПУ імені М.П. 

Драгоманова (13 листопада 2017 року); 

 «Організація профільного навчання: пошук, досвід»  на базі ліцею № 198 

«ЕКО» із залученням до заходу науковців відділу навчання географії та 

економіки Інституту педагогіки НАПН України, учителів-практиків 

ліецю № 198 «ЕКО» (15 березня 2018 р.).  

 

Науково-методичні семінари:  

 Міжнародний науково-методичний семінар-тренінг «Виховання ціннісно-

орієнтованого характеру у дітей «Характер як основа. І рівень» на базі 

Національної академії педагогічних наук України », яку проводили 

американські педагоги:Боббі Солей – професор, доктор педагогічних наук 

університету штату Тенесі Мідл Стейт Юниверсіті; Дждорджія Сюзет 

Гілберт – професор, доктор педагогічних наук Університету Ліпском; 

Енджела Поуп – магістр педагогічних наук, вчитель року 2016 і 2018, 

Рене Спроулс – директор школи штату Тенесі,  (1-3 жовтня 2018 р.); 

 «Особливості навчально-методичного забезпечення вивчення методичних 

та педагогічних дисциплін в сучасних умовах розвитку вищої 

педагогічної освіти в Україні» ( січень 2019 р.); 

  «Тестування як сучасний засіб діагностики навчальних досягнень 

студентів з педагогічних дисциплін » (6 лютого 2019 р.); 

 Міжнародний науково-методичний семінар-тренінг «Характер як основа. 

ІІ рівень» на базі Національної академії педагогічних наук України 

відбувся (18-20 березня 2019 р); 

 Інноваційні методи та форми навчання у процесі вивчення педагогічних і 

методичних дисциплін у ЗВО (червень 2019 р.); 

 Міжнародний науково-методичний семінар-тренінг «Характер як основа. 

ІІІ рівень» на базі Національної академії педагогічних наук України (10-

11 жовтня 2019 р); 

 «Профільний рівень навчання в Новій українській школі». Осінні освітні 

зустрічі у форматі Edcamp із залученням до заходу науковців відділу 

навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, 

учителів-практиків ліцею «Наукова зміна» м. Києва (14 листопада 2019 

р.); 

 «НУШ: навчання по-новому» на базі гімназії № 59 імені О.М. Бойченко 

Голосіівської міської ради у місті Києві у форматі освітньої 

(не)конференції EdCamp, (21 грудня 2019 року  (робоча субота).  



Навчально-методичні семінари: 

  «Використання мультимедійних презентацій та сучасних ІКТ у 

навчальному процесі з дисциплін кафедри» у форматі workshop (10 січня 

2018 р.); 

 «Використання можливостей сучасних смартфонів для проведення 

досліджень» в рамках заходу «День кафедри в бібліотеці» із залученням 

працівників  наукової бібліотеки НПУ імені М.П. Драгоманова (16 січня 

2018 р.); 

 «Методика використання платформи MozaBook в освітньому процесі з 

географії» (11 листопада 2018 р.); 

 «Інноваційний підхід до організації позашкільної освіти діяльності учнів» 

(21 листопада 2018 р.); 

 Зустріч доцента кафедри географії та методики її навчання географічного 

факультету Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка Варакути О.М. зі студентами 3 курсу 

спеціальності «Географія» (24 квітня 2019 року); 

 «Бібліотека НПУ імені М.П. Драгоманова – відкритий доступ до 

наукового зростання студентів». Освітні весняні зустрічі для бакалаврів 

ІІІ курсу спеціальностей «Біологія» та «Географія»  (15 травня 2019 р.). 

 

У дні студентської науки  було проведено: 

 Усний журнал “Невідома країна У” (16 - 20 квітня 2018 р.) 

 Круглий стіл  «Позакласні заходи з географії в сучасній школі: теорія і 

практика (на прикладі 6-8 класів)» (16 - 20 квітня 2018 р.) 

 Батл «Стимулювання інтересу учнів до вивчення хімії» (16 - 20 квітня 

2018 р.) 

 Тренінг «Спадковість і мінливість» (16 - 20 квітня 2018 р.) 

 Майстер-клас «Інноваційні технології навчання учнів біології » (16 - 20 

квітня 2018 р.); 

  Круглий стіл «Інноваційні підходи в освітньому процесі з географії»(8 

квітня 2019 р.); 

 Майстер-клас «Складання інтелектуальних карт - майнумеппінг»» (10 

квітня 2019 р.); 

 Майстер-клас «Методика організації проектної діяльності при вивченні 

хімії» (10 квітня 2019 р.); 

 І Міжкафедральний науковий студентський симпозіум “Around the Word 

with “Biogeografy” (26 квітня 2018 р.); 

 «Методичні аспекти реалізації STEM-освіти в освітній процес навчання 

географії» (квітень 2019 р.); 

 ІІ Міжуніверситетський студентський науковий симпозіум 

«Around the Word with Biogeografy» (21-22 травня 2019 р.) 

  «Використання STEM-елементів в шкільному курсі біології», у форматі 

дослідницького квесту  (04 листопада 2019 р.). 

 


