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Посада Професор кафедри педагогіки та методики початкового 

навчання факультету педагогіки та психології; голова 

науково-методичної  Ради  кафедри 

Наукова 

діяльність 

(публікації за 

напрямом, 

участь у 

конференціях і 

семінарах, 

робота з 

аспірантами та 

докторантами, 

керівництво 

студентською 

науковою 

роботою) 

Наукова діяльність лежить у площині дослідження зміни 

парадигми підготовки вчителів для початкової ланки освіти, 

їх перепідготовки та підвищення кваліфікації. Серед праць, 

присвячених методиці викладання  та удосконаленню 

системи набуття студентами професійних компетенцій, − 

навчальні посібники, типові навчальні програми, наукові 

статті тощо. 

Участь у роботі міжнародних проектів в НПУ імені М.П. 

Драгоманова: 

- «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в 

Україні, Норвегії та Палестині»   

- «Впровадження демократичних цінностей в процес 

підготовки вчителя початкової школи в Україні та Норвегії»; 

- «Фінський досвід – українській школі»; 

-«Формування громадянських компетентностей у 

майбутніх учителів початкової школи » в рамках 

швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських 

компетентностей  в Україні –DOCCU»; 

- «Розвиток громадянських і соціальних компетентностей у 

системі підготовки вчителів початкової школи в України в 

рамках Програми Європейського центру ім. Вергеланда 

«Демократична школа: підтримка освітніх реформ в  Україні 

у 2018-2021рр.» ; 

- Другий Інноваційний Форум «Grani. Місія вчителя 

сучасності.VOL.2020. 

Взяла участь у навчальному тренінгу «Педагогіка 

початкової школи: фінський досвід», що організований  

Проектом «Фінська підтримка реформи». 

Систематично бере участь в: 

- рецензуванні: авторефератів 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 конференціях, семінарах, 

тренінгах, форумах, фестивалях; 

- керівництво науковими проблемними групами  

студентів 

 



 

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 -2021рр   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) 

«Основи природознавства та суспільствознавства», 

«Методика навчання природничої освітньої галузі», 

«Методика навчання освітніх галузей «Громадянська та 

історична», «Методика навчання інтегрованого курсу  «Я 

досліджую світ», «Теоретичні основи вивчення методик 

початкової освіти», «Методико-технологічні засади 

інтегрованого курсу ЯДС»«Педагогічні технології навчання у 

Додаткова 

інформація 

З 2007 р. є членом комісії з педагогіки та методики 

початкового навчання Науково-методичної ради з питань 

освіти Міністерства освіти і науки України як експерт. 

      У 2014 та 2017 рр. була заступникомголови журі 

Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» у номінації « 

Початкова освіта». 

      У 2020 році голова журі Всеукраїнського конкурсу 

«Вчитель року» у номінації « Початкова освіта» 

 Голова конкурсної комісії по відбору Експертів   

підручників для учнів 1-го класу НУШ ( березень, 2018); для  

учнів 2-го  класу  НУШ (січень, 2019) 

Постійно працює над удосконаленням навчально-

методичного забезпечення підготовки бакалаврів і магістрів 

початкової освіти.  

Участь в групі розробників освітньо-професійних і 

освітньо-наукових програм підготовки фахівців з початкової 

освіти в умовах НУШ;   

Участь в групі розробників Професійного стандарту за 

професіями  «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти» 

 Неодноразово була нагороджена Міністерством освіти і 

науки України та Національним педагогічним університетом 

імені М.П. Драгоманова подякою за багаторічну сумлінну 

працю, вагомий особистий внесок у підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів початкової освіти. 

Контакти e-mail: teletskaya@ukr.net 

моб. 0677769977 


