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Посада Професор кафедри педагогіки та методики початкового 

навчання факультету педагогіки та психології,  завідувач 

цією кафедрою, заступник декана з навчально-методичної 

роботи 

Освіта (назва 

закладу, який 

закінчив, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

Освіта вища. 

У 1978 році закінчила Київське міське педагогічне 

училище; спеціальність − «Вихователь дошкільного 

закладу».  

У 1987 році закінчила Київський державний педагогічний 

інститут імені О.М. Горького; спеціальність «Початкове 

навчання»; кваліфікація –  «Вчитель початкових класів»   

 

 

Хронологія 

професійного 

зростання 

01.08.1977 р. по 25.02.1986 р. − робота у дошкільних 

закладах освіти; 

25.02.1986 р. по 8.01.1988 р. − робота вчителем початкової 

школи у СШ №221 міста Києва; 

11.01.1988 по 31.08.1990 р. - старший лаборант кафедри 

педагогіки та методики початкового навчання; 

31.08.1990 р по 01.02.1993 р. − навчання в аспірантурі; 

1.02.1993 р. по 01. 09.1994 р. − старший викладач кафедри 

педагогіки та методики початкового навчання; 

01.09.1994 р. по 25.11.1994 р. − доцент кафедри педагогіки та 

методики початкового навчання; 

25.11.1994 р. і дотепер − завідувач кафедри педагогіки та 

методики початкового навчання; 

01.11.2004 р. і дотепер − заступник декана з навчально-

методичної роботи факультету педагогіки і психології. 

 

Наукові 

здобутки 

(науковий 

ступінь, шифр і 

назва 

спеціальності, 

тема дисертації, 

рік захисту, 

вчене звання, 

рік присвоєння) 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.01 - теорія та історія педагогіки. 

Тема дисертаційного дослідження: «Підвищення 

ефективності підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до проектування уроку» , захищена у 1993 р.  

Вчене звання доцента присвоєно по кафедрі педагогіки і 

методики початкового навчання у 1997 р. 

 

Наукова 

діяльність 

(публікації за 

напрямом, 

участь у 

конференціях і 

Науковий доробок. 

Наукова діяльність лежить у площині дослідження зміни 

парадигми підготовки вчителів для початкової ланки освіти, 

їх перепідготовки та підвищення кваліфікації. Серед праць, 

присвячених дидактиці вищої школи і удосконаленню 

системи набуття студентами професійних компетенцій, − 



семінарах, 

робота з 

аспірантами та 

докторантами, 

керівництво 

студентською 

науковою 

роботою) 

навчальні посібники, типові навчальні програми, наукові 

статті тощо. 

Автор понад 100 публікацій. 

 

Керує роботою міжнародних проектів в НПУ імені М.П. 

Драгоманова: 

- «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в 

Україні, Норвегії та Палестині» та «Впровадження 

демократичних цінностей в процес підготовки вчителя 

початкової школи в Україні та Норвегії»; 

- «Фінський досвід – українській школі»; 

- програма ЄС Erasmus+ (KA2 №586098-EPP-1-2017-1-

UA-EPPKA2-CBHE-JP) «Модернізація педагогічної вищої 

освіти з використанням інноваційних інструментів 

викладання – MoPED» 

 

Систематично бере участь в: 

- рецензуванні: авторефератів дисертацій, програм та 

навчальних посібників для початкової школи, що 

претендують на гриф МОН; магістерських досліджень 

студентів спеціальності «Початкова освіта» НПУ імені 

М.П.Драгоманова та ЗВО України; 

- роботі міжнародних, всеукраїнських, регіональних, 

загальноуніверситетських конференцій, семінарів, тренінгів, 

форумів, фестивалів. 

 

ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС GoogleScholar 

https://scholar.google.com.ua/ 

Винахідництво 

та 

раціоналізаторст

во 

−−−−−− 

Підвищення 

кваліфікації 

(назва 

організації, де 

відбулось 

підвищення 

кваліфікації, 

кафедра 

(лабораторія), 

рік підвищення 

кваліфікації) 

Підвищення кваліфікації: 

 -  2018 р., Швейцарсько-український проект «Розвиток 

громадянських компетентостей в Україні – DOCCU» 

(Україна) (150 годин),  

- 2019 р. Норвезько-Українсько-Палестинський проєкт  

«Впровадження демократичних цінностей в процес 

підготовки вчителя початкової школи в Україні та Норвегії» 



Навчальні 

дисципліни, 

закріплені за 

викладачем 

013 «Початкова освіта» (за спеціалізаціями) 

«Дидактика», «Актуальні проблеми педагогіки», 

«Управління навчально-виховним процесом у початковій 

школі», «Проектування і моделювання дидактичних засобів з 

педагогіки», «Теоретичні основи вивчення методик 

початкової освіти», «Теорія і методика навчання педагогіки», 

«Сучасні технології навчання студентів у ЗВО», «Педагогічні 

технології навчання учнів початкової школи». 

 

Додаткова 

інформація 

З 2007 р. є головою комісії з педагогіки та методики 

початкового навчання Науково-методичної ради з питань 

освіти Міністерства освіти і науки України, член Фахової 

ради з ліцензування та акредитації педагогічних навчальних 

закладів країни. 

У 2008 та 2011 рр. була головою журі Всеукраїнського 

конкурсу «Вчитель року» у номінації « Початкова освіта». 

Щорічно організовує науково-методичний семінар для 

керівників підрозділів вищих навчальних закладів, які 

готують майбутніх учителів початкової школи. 

Постійно працює над удосконаленням навчально-

методичного забезпечення підготовки бакалаврів і магістрів 

початкової освіти.  

Керівник групи розробників освітньо-професійних і 

освітньо-наукових програм підготовки фахівців з початкової 

освіти в умовах НУШ. 

Є: 

-почесним професором Державного вищого навчального 

закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди»; 

- членом редакційної колегії збірника матеріалів 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

молодих науковців та студентів «Розвиток особистості 

молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи» (м. 

Івано-Франківськ). 

Нагороди:  

- Орден святих Кирила і Мефодія Української 

православної церкви; 

- нагрудний знак «Відмінник освіти України»; 

- срібна медаль«М.П. Драгоманов 1841-1895 рр.» (2010 

р.); 

- медаль «За наукові досягнення Г.С. Костюка» (2011 р.). 

- присвоєно почесне звання «Заслужений працівник 

освіти України» за вагомий особистий внесок у розвиток 

освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, 

багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність та з 

нагоди 180-річчя заснування Національного педагогічного 



 

університету імені М.П. Драгоманова. (Указ Президента 

України від 23 квітня 2018 року № 231); 

- численні почесні грамоти та подяки ректора. 

 

 

Контакти e-mail:i.m.shposhnikova@npu.edu.ua 

e-mail: pochnavch.k@gmail.com 

служб.тел. (044) 486 45 39 
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