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Посада Доцент кафедри педагогіки та методики початкового 

навчання факультету педагогіки та психології 

Освіта (назва 

закладу, який 

закінчив, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

Освіта вища. 

У 1998 р. закінчила Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний інститут імені Г.С. Сковороди, факультет 

початкової освіти; спеціальність − «Початкове навчання. 

Образотворче мистецтво»; кваліфікація – «Вчитель 

початкових класів та образотворчого мистецтва».  

 

 

Хронологія 

професійного 

зростання 

1998 р. – вчитель початкових класів. 

З 1998 по 2001 роки аспірант цільової аспірантури НПУ 

імені М.П. Драгоманова.  

2001 р. – лаборант кафедри теорії та методики викладання 

природничо-географічних дисциплін. 

2002 – старший викладач кафедри теорії та методики 

викладання природничо-географічних дисциплін. 

2005 – доцент кафедри теорії та методики викладання 

природничо-географічних дисциплін. 

2006 − доцент кафедри педагогіки і методики початкового 

навчання 

 

Наукові 

здобутки 

(науковий 

ступінь, шифр і 

назва 

спеціальності, 

тема дисертації, 

рік захисту, 

вчене звання, 

рік присвоєння) 

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання біології  

Тема дисертаційного дослідження: «Пропедевтика 

природничих знань учнів 5-го класу загальноосвітньої 

школи» , захищена у 2003 р.  

Вчене звання доцента присвоєно по кафедрі педагогіки і 

методики початкового навчання у 2006 р. 

Наукова 

діяльність 

(публікації за 

напрямом, 

участь у 

конференціях і 

семінарах, 

робота з 

аспірантами та 

докторантами, 

керівництво 

студентською 

науковою 

Науковий доробок. 

Автор понад 150 публікацій. 

8 з них є шкільними навчальними посібниками з 

предметів «Природознавство» (5-6 кл.), «Біологія» (7-8 кл.), 

навчального атласу «Я досліджую світ», навчальної 

програми з позашкільної освіти еколого-біологічного 

профілю  „Природа рідного краю”, виданими у співавторстві 

і такими, що отримали гриф Міністерства освіти та науки 

України. 

Систематично бере участь в: 

- рецензуванні; програм та навчальних посібників для 

початкової школи, що претендують на гриф МОН; 

магістерських досліджень студентів спеціальності 



роботою) «Початкова освіта» НПУ імені М.П.Драгоманова та ЗВО 

України; 

- роботі міжнародних, всеукраїнських, регіональних, 

загальноуніверситетських конференцій, семінарів, тренінгів, 

форумів, он-лайн марафонів, вебінарів, фестивалів. 

Розробляє питання методики реалізації змісту освітніх 

галузей «Природнича» і «Громадянська та історична» 

Державного стандарту початкової освіти, особливостям 

організації проєктної діяльності учнів НУШ. 

Керує роботою студентської наукової проблемної групи, 

готує учасників та переможців конкурсів студентських 

наукових робіт та олімпіад зі спеціальності «Початкова 

освіта».  

 

ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС GoogleScholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WHcZvd0A

AAAJ 

 

Винахідництво 

та 

раціоналізаторст

во 

−−−−−− 

Підвищення 

кваліфікації 

(назва 

організації, де 

відбулось 

підвищення 

кваліфікації, 

кафедра 

(лабораторія), 

рік підвищення 

кваліфікації) 

Підвищення кваліфікації: 

 -        2003 р. − захист дисертаційного дослідження; 

-         2015 р. − ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький  

державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди»,  кафедра педагогіки, теорії  та 

методики початкового навчання; 

- 2018 р., Швейцарсько-український проект «Розвиток 

громадянських компетентостей в Україні – DOCCU» 

(Україна) (150 годин),  

- 2019 р. Норвезько-Українсько-Палестинський проєкт 

«Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в 

Україні, Норвегії та  Палестині» 

Навчальні 

дисципліни, 

закріплені за 

викладачем 

013 «Початкова освіта» (за спеціалізаціями) 

«Основи природознавства та громадянської освіти» 

«Методика навчання освітніх галузей «Природнича» і 

«Громадянська та історична»» 

с/к «Основи організації проєктної діяльності учнів 

початкової школи» 

Додаткова 

інформація 

Виконує такі дорученняпо кафедрі педагогіки і методики 

початкового навчання: секретар, координатор роботи 

кураторів ECTS, координатор роботи з електронними 

журналами, координатор роботи з Центром дистанційної 

освіти за спеціальністю «Початкова освіта». 

Є 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:  

- 2007 р. Подяка ректора; 

- 2009 р. медаль «Драгоманівська родина»; 

- 2016, 2018, 2019 рр. Почесна грамота ректора за 

керівництво науковою роботою студентів. 

 

Контакти e-mail:t.m.vasyutina@npu.edu.ua 

e-mail: pochnavch.k@gmail.com 

служб.тел. (044) 486 45 39 
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