
ЯНКОВСЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА 

 

YANKOVSKA INNA 

 

Посада  Доцент кафедри педагогіки та методики початкового 

навчання 

Освіта  
(назва закладу, який 

закінчив, рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація за дипломом) 

У 1995 р. закінчила Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 

"Педагогіка і методика початкового навчання". Диплом 

з відзнакою КА № 900418 дата 4 лютого 1995 року. 

Кваліфікація спеціаліста - учитель початкових класів 

Хронологія 

професійного 

зростання 

 1983 - 1987р. – навчалась в педагогічному училищі 

№ 1 імені Н.К.Крупської в місті Києві 

 1987 р. – працювала вчителем початкових класів в 

середній школі № 170 Мінського р-ну м. Києва. 

 1988 р. – працювала вчителем початкових класів в 

Тайоженській середній школі Хабаровського краю. 

 1993 р. – працювала вчителем початкових класів в 

середній школі № 14 м. Києва. 

 1995 р. – закінчила Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова 

 1996 р.-2001р.- навчалась в аспірантурі НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

 2000 р. – працювала сумісником кафедри 

педагогіки і методики початкового навчання НПУ 

імені М.П. Драгоманова. (З 2011 р. – на посаді 

доцента). 

 2002 р. – працювала на посаді асистента кафедри 

педагогіки і методики початкового навчання НПУ 

імені М.П. Драгоманова 

 2007 р. – працювала на посаді старшого викладача 

цієї ж кафедри до проведення конкурсу.  

 2011 р. – Кандидат педагогічних наук.  

 З 2012 р. – на посаді доцента кафедри педагогіки і 

методики початкового навчання факультету 

педагогіки і психології НПУ імені М.П. 

Драгоманова. 

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 (образотворче 

мистецтво) 

Тема дисертації: «Методика формування у молодших 

школярів уміння організовувати художню діяльність на 

уроках образотворчого мистецтва», захищено у 2011 р. 

Вчене звання доцента присвоєно по кафедрі 

педагогіки та методики початкового навчання у 2012 р. 



Наукова діяльність 

(публікації за 

напрямом, участь у 

конференціях і 

семінарах, робота з 

аспірантами та 

докторантами, 

керівництво 

студентською 

науковою роботою) 

Коло професійних інтересів – підготовка майбутніх 

вчителів до формування ключових компетентностей 

молодших школярів Нової української школи засобами 

мистецтва 

Автор 47 публікацій, 2 навчально-методичні 

посібники, методичні рекомендації до написання 

дипломних кваліфікаційних робіт, методичні 

рекомендації до організації виробничої педагогічної 

практики і пропедевтичної практики «Перші дні 

дитини в школі» за освітнім рівнем «БАКАЛАВР» 

спеціальності 013 «Початкова освіта», а також 3 

дистанційні курси для студентів спеціальності 

«Початкова освіта». Більшість наукових статей 

надруковано у фахових виданнях. 

Регулярно бере участь в роботі наукових та 

науково-практичних конференціях міжнародного, 

всеукраїнського та загально-університетського рівня. 

 

Винахідництво, 

раціоналізаторство 

--- 

Підвищення 

кваліфікації 
(назва організації, де 

відбулось підвищення 

кваліфікації, кафедра 

(лабораторія), рік 

підвищення кваліфікації) 

 

У 2017 р. проходила підвищення кваліфікації у 

Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії на 

кафедрі образотворчого мистецтва та трудового 

навчання (свідоцтво підвищення кваліфікації  

№ 356/79 02.11.2017р.) 

 

Навчальні 

дисципліни, 

закріплені за 

викладачем 

Навчальні дисципліни: 

 Образотворче мистецтво з методикою навчання 

 Технології керівництва мистецькою діяльністю дітей 

 Основи образотворчого мистецтва з методикою 

керівництва (дошк. осв.),  

 Технології дошкільної освіти : розвитку художньої 

творчості 

 Спецкурс «Естетотерапія»; а також Вступ до 

спеціальності, 

 Інноваційні підходи до вивчення предметів галузі 

«Технології»  

 Організація позаурочної діяльності у початковій 

школі 

 «Методика навчання освітньої галузі мистецтво», 

 Методика та технології навчання мистецької 

освітньої галузі 

 Спецсемінар «Основи інтеграції змісту дошкільної та 

початкової освіти» 

 Спецпрактикум «Інтеграція змісту дошкільної та 



початкової освіти» 

 

Додаткова 

інформація 
 Виконує громадське доручення по факультету 

педагогіки і психології та кафедри педагогіки та 

методики початкового навчання щодо організації та 

проведення виробничих педагогічних практик 

бакалаврів та науково-дослідницької практики 

магістрів 

 2013 р. – 2014 р. – працювала у складі робочої групи 

МОН із розроблення орієнтовних вимог оцінювання 

навчальних досягнень учнів у системі загальної 

середньої освіти (Наказ МОН від 21.01 2013 р. № 

30). 

 З 2015 р. – Член Спеціалізованої вченої ради для 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і 

методика навчання образотворчого мистецтва НПУ 

імені М.П. Драгоманова К 26.053.24. 

 Приймає участь в експертних акредитаційних 

комісіях з питань підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі 

спеціальності 5.01010201 (013) «Початкова освіта» 

 2017 р. – 2019 – участь у семінарах Громадської 

спілки «Освіторія» в рамках проекту Забезпечення 

підходів доброчесності у підготовці тренерів для 

вчителів Нової української школи під керівництвом 

МОН Департаменту загальної середньої та 

дошкільної освіти. Сертифікат «Школа тренерів 

Нової української школи» теоретично-методичний 

курс—128 годин (4 ECTS), практика -_120 годин (4 

ECTS). Тренерська діяльність. 

 З 2018 р. – участь в конкурсних комісіях Державної 

наукової установи «Інституту модернізації змісту 

освіти». 

 2018 р. – пройшла підготовку тренерів-педагогів 

(мистецька освітня галузь), які відповідають за 

підготовку вчителів, що навчатимуть учнів перших 

класів у 2018/19 навчальних роках на засадах 

концепції «Нова українська школа».Сертифікат 

№629/Ц18, кількість годин 60, кредитів ЄКТС 2. 

Тренерська діяльність. 

 2019 р. – провела Всеукраїнського вебінару спільно з 

Видавничою групою «Основи» на тему «Кращі 

системи освіти та кращі школи світу». 

 2019 р. – співпрацює з Миколаївським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти. 



Учасник XIIІ Всеукраїнської Школи науково-

методичного досвіду «Професійно-педагогічна 

підготовка вчителів до реалізації Концепції «Нова 

українська школа» у галузі мистецької освіти».  

 2019 р. – отримала Сертифікат учасника 

національної премії GLOBA TEACHER PRIZE 

UKRAINE 2019/ (за участь). 

 2019 р. – приймала участь у проведенні семінару-

практикуму за участі викладачів НПУ імені М.П. 

Драгоманова «Вища школа – школа України. 

Актуальні проблеми сучасного освітнього простору. 

Шляхи вирішення». Місце проведення: гімназія № 1 

імені Б. Майстренка Новгород-Сіверської міської 

ради Чернігівської області. 

 2020 р. – Член журі ІІ (міського) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» 

номінація «Початкова освіта» (27-31 січня 2020 р.) 

 Нагороджена : 

o 2014 н.р. – «Почесною грамотою» від ректора 

університету В.П. Андрущенка за високий рівень 

професіоналізму, значний особистий внесок у 

розвиток науково-технічної студентської творчості 

та становлення НПУ імені М.П. Драгоманова. 

o 2017 н.р. – «Почесною грамотою» від ректора 

університету В.П. Андрущенка за сумлінну плідну 

працю, впровадження сучасних методів навчання і 

виховання молоді та з нагоди 60-річчя кафедри 

педагогіки та методики початкового навчання. 

o 2018 н.р – «Подякою» за вагомий особистий внесок 

у розвиток університету і досягнення високих 

показників у професійній діяльності. 

o 2019 н.р. – «Подякою» за участь у Всеукраїнському 

Інтернет-Марафоні для освітян України  

 

Контакти служб.тел. (044) 486-45-39 

моб.тел. (097)692 61 30 

 
 

 


