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Історія та сьогодення факультету педагогічної освіти та соціальної роботи
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : Ювілейне
видання / Наук. ред. А. В. Лякішева. – Луцьк : Друк Формат, 2018. – 52 с.
Видання присвячено 25-річчю утворенню Волинського державного університету
імені Лесі Українки на базі педагогічного інституту (наказ Президента України
№ 266/93 від 16 липня 1993 року) з метою подальшого піднесення рівня вищої
освіти та забезпечення
розвитку вузівської науки Волині. У дайджесті
висвітлюється історія факультету педагогічної освіти та соціальної роботи,
розглядається специфіка підготовки майбутніх фахівців сучасних чинних
спеціальностей, окреслюються перспективи подальшого становлення і розвитку
факультету педагогічної освіти та соціальної роботи Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки.
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Вітальне слово
Наш університет посідає гідну позицію серед вишів нашої держави, і цей ювілей –
ще одна приємна нагода відзначити високий професіоналізм, інноваційні підходи та
самовіддану працю професорсько-викладацького складу Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки. Нині Східноєвропейський
університет імені Лесі Українки – багатопрофільний науково-освітянський центр,
відомий своїми науковими школами, які не лише не втратили за роки економічних
негараздів своїх надбань, а й розвинули їх, виховали нові покоління науковців. Наші
випускники плідно і творчо працюють у державних і громадських структурах міста,
області, країни.
Особлива подяка керівництву, професорсько-викладацькому складу, усім
працівникам і студентам за збереження і розвиток факультету педагогічної освіти
та соціальної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки. Сьогодні факультет цілеспрямовано працює над реалізацією державних
стандартів освіти, забезпеченням студентів якісної вищої освіти, створенням
умов для всебічного гармонійного розвитку особистості.
Напередодні святкування Дня працівника освіти бажаю всім нам міцного здоров’я,
молодості душі, твердості духу, нестримності у наукових пошуках,
далекоглядності у задумах, подальшої невичерпної енергії, нових звершень і вагомих
здобутків на благо України!
З повагою,
ректор Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки,
доктор біологічних наук, професор Коцан І. Я.
Вельмишановні викладачі та студенти!
Вітаю Вас на сторінках нашого дайджесту, присвяченого відзначенню 25-річчю
утворення Волинського державного університету імені Лесі Українки на базі
педагогічного інституту (наказ Президента України № 266/93 від 16 липня
1993 року) з метою подальшого піднесення рівня вищої освіти та забезпечення
розвитку вузівської науки Волині.
Нам є чим пишатись: факультет педагогічної освіти та соціальної роботи –
один із провідних університету, який має досягнення в минулому і сучасному.
Наукові напрацювання викладачів факультету здобули всеукраїнське визнання та
практичне використання. За цей час на факультеті були відкриті нові
спеціальності, проведені десятки наукових конференцій та науково-практичних
семінарів, тренінгів, засідань круглих столів. Багаторічні творчі зв’язки з
провідними вишами України, Польщі, Білорусії сприяють впровадженню інноваційних
освітніх стандартів, утвердженню авторитету факультету педагогічної освіти
та соціальної роботи.
З нагоди Дня працівника освіти бажаю всім нам мирного неба в країні та у кожній
домівці, злагоди та здоров’я у ваших родинах, професійного зростання та
суспільного визнання. А ми – продовжуємо наукову та професійну діяльність заради
майбутньої теорії та практики освіти в контексті розвитку суспільства.
З повагою,
декан факультету педагогічної освіти та
соціальної роботи, доктор педагогічних наук,
професор Лякішева А. В.
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ГІМН
Факультету педагогічної освіти та соціальної роботи
Слова С. І. Терпелюк

Музика С. В. Скулинця

Сяє вікнами світлими дім наш багатий
І на щирість сердець, на батьківське тепло.
Храм науки і рідна для нас «Альма-матер»
Ми навчаємось тут – значить нам повезло.
Приспів:
І ми ніколи не забудем,
Як ми жили й навчались тут,
Хто нас з тобою вивів в люди, Педагогічний факультет.
Ми нелегкі шляхи у науці здолаєм,
Нам під стягом студентським іти до мети.
Ми професію в вузі собі здобуваєм –
Педагог, вихователь, учитель – як гордо звучить.
Приспів.
Ми підемо та інші прийдуть нам на зміну,
Вам, наставники, знову спочатку усе починать.
Вам, студенти, здобутки примножувать сміло,
Гордо нести студентський наш стяг.
Приспів.
Нас чекає шкільне галасливе подвір'я,
І дитячі садочки, і юнь непроста.
Хай вони в наші помисли добрі повірять.
Ну, а нас буде пам’ять сюди повертать.
Приспів.
Дні й роки пролетять, як розсідлані коні,
Сивочолими ми повернемось сюди.
Рідний вуз, не забудем з тобою ніколи,
Як зростали ми тут та ішли до мети.
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Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи функціонує у складі
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, який очолює
ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Коцан Ігор Ярославович
Проректори
Цьось Анатолій Васильович,
перший проректор, проректор з адміністрування
та розвитку

Гаврилюк Світлана Віталіївна,
проректор з науково-педагогічної і навчальної
роботи та рекрутації

Подляшаник Василь Васильович,
проректор з науково-педагогічної і господарської
роботи та матеріально-технічного забезпечення

Данильчук Анна Леонардівна,
проректор з науково-педагогічної роботи,
євроінтеграції та роботи зі студентами

Бояр Андрій Олексійович,
проректор з наукової роботи та інновацій
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Наразі у структурі університету функціонує 17 факультетів та відділень, серед
яких вагоме місце посідає факультет педагогічної освіти та соціальної роботи,
оскільки на факультеті навчається 877 студентів. Серед них: 558 студентів денної та
319 заочної форм навчання. За першим (бакалаврським) рівнем навчається
383 студенти, за другим (магістерським) рівнем 175 студентів та за третім освітньонауковим рівнем 21 здобувач.
Загалом історія факультету педагогічної освіти та соціальної роботи
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки бере свій
початок з 1959 року, коли було відкрито факультет підготовки вчителів початкових
класів. Відтоді, під керівництвом декана факультету О. М. Шпортенка, розпочалась
наполеглива робота, спрямована на формування колективу викладачів та зміцнення
матеріально-технічної бази факультету. До складу кафедри педагогіки і методики
початкового навчання, яку очолила А. К. Мудрик, увійшли такі кваліфіковані
спеціалісти, як Л. П. Рожило, В. О. Золотарьова, Л. І. Олефіренко, Н. І. Ваніфатова,
К. С. Моялківська, В. П. Траніна, С. І. Остапенко, О. Д. Глобенко та ін. Секцію
викладачів музики очолив композитор-пісняр М. С. Стефанишин. Викладачі кафедри
Л. І. Голуб, В. П. Колесник, Т. П. Сиротинський та інші прищеплювали студентам
любов до народної пісні, вчили відчувати красу мелодії. Над формуванням
естетичних смаків майбутніх учителів працював відділ образотворчого мистецтва під
керівництвом художника О. Д. Глобенка.
Надалі деканами факультету були М. О. Кравченко, В. В. Струбицький,
М. Д. Куликівський, А. С. Нісімчук, Й. Н. Храковський. Упродовж наступних років
факультет поповнювався новими викладачами (Ф. Й. Бабій, М. П. Семенюк,
Л. К. Грицюк, І. О. Смолюк та ін.).
На всіх кафедрах факультету велася результативна науково-дослідна робота.
Виходячи з потреб школи і вдосконалення професійної майстерності педагога,
досліджувалися актуальні педагогічні проблеми на кшталт «Підвищення
ефективності навчально-виховного процесу в рамках реалізації комплексної
програми «Вчитель».
З 1992 р. факультет підготовки вчителів початкових класів було реорганізовано
у педагогічний факультет, який очолював кандидат історичних наук, доцент Ярош Б. О.

Шпортенко О. М. Куликівський М. Д.

Нісімчук А. С. Храковський Й. Н.
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Враховуючи суспільні потреби, на факультеті відкриваються дві нові
спеціальності: дошкільне виховання (1992 р.), соціальна педагогіка (1993 р.).
Указом Президента України від 16 липня 1993 року створено Волинський
державний університет імені Лесі Українки.
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1993 року деканом (йменованим у
той час як психолого-педагогічний
факультет Волинського державного
університету ім. Лесі Українки) став
кандидат педагогічних наук, доцент
Смолюк І. О., який плідно працював на
цій посаді до 1997 р.
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З 1997 по 2003 рр. – деканом (йменованим у той
час як педагогічний факультет
Волинського
державного університету ім. Лесі Українки) був
кандидат педагогічних наук, професор Калапуша Л. Р.
За його керівництва, починаючи з 1998 року,
факультет готував спеціалістів за трьома освітньокваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст»,
«магістр». У цей час було акредитовано й
ліцензовано
три
спеціальності:
«початкове
навчання», «соціальна педагогіка», «дошкільна
педагогіка». Колектив факультету працював над
підвищенням рівня наукової, навчально-методичної
та виховної роботи з майбутніми педагогами.
Наступним деканом педагогічного факультету був
кандидат педагогічних наук, доцент Коцун Б. Б.
(2003 - 2005 рр.), який продовжив справу
Л. Р. Калапуши.
2006 року на базі педагогічного факультету було створено педагогічний інститут
Волинського державного університету імені Лесі Українки (в подальшому педагогічний
інститут Волинського національного університету (2006 р.), далі – Східноєвропейський
національний університет імені Лесі Українки), який знову очолює доктор педагогічних
наук, професор Смолюк І. О. (2005 – 2015 рр.).
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Загалом у цей час педагогічний інститут був одним із найбільших в університеті,
оскільки на денній, заочній та екстернатній формах навчання навчалося понад
1800 студентів. В інституті готували учителів початкових класів (спеціалізації: іноземна
мова, методика виховної роботи); соціальних педагогів (спеціалізації: соціальноправовий захист дітей та молоді, практична психологія); вихователів дошкільних
закладів (спеціалізація: іноземна мова). Нині усі спеціальності інституту ліцензовано та
акредитовано за ІV рівнем. В інституті проводились наукові дослідження з проблем
сучасної педагогіки, соціальної педагогіки, технологій навчання. Багато викладачів
інституту є авторами монографій, підручників та навчальних посібників. Це
А. С. Нісімчук, І. О. Смолюк, П. М. Гусак, Р. О. Позінкевич, Л. К. Грицюк, М. І. Іванців,
С. А. Коробчук, Г. Г. Ковальчук, Є. А. Дурманенко, Ю. Г. Барабаш, А. М. Дейнюк,
Т. П. Остапйовська, Ф. В. Старко, С. І. Терпелюк, А. Б. Філіпенко, В. В. Кудрик.
Впродовж історії розвитку факультету заступниками деканів були: С. Є. Мишковець,
Г. А. Каптур, Г. Г. Павловська, О. М. Соловйов, С. О. Гунько, В. В. Кудрик, Л. К. Грицюк,
Т. П. Остапйовська, Б. Б. Коцун, С. І. Терпелюк, О. С. Бартків, І. І. Сидорук.
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2015 року педагогічний інститут, який у 2016 році отримав назву педагогічний
факультет (рішення Вченої ради Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки від 30 серпня 2016 року), очолила доктор педагогічних наук,
професор Лякішева Анна Володимирівна. У наступному, 2017 році, педагогічний
факультет перейменовано у факультет педагогічної освіти та соціальної роботи
(рішення Вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки № 255-з від 28 вересня 2017 року).

А. В. Лякішева
Нині заступником декана факультету педагогічної освіти та соціальної роботи з
навчальної роботи є кандидат педагогічних наук, доцент Антонюк Володимир
Зіновієвич, заступником з виховної роботи - кандидат педагогічних наук, доцент Вітюк
Валентина Володимирівна, заступником з наукової роботи - кандидат педагогічних
наук, доцент Мельник Ірина Миколаївна, заступником з профорієнтаційної роботи кандидат філософських наук, доцент Бичук Ірина Олександрівна.
Впродовж усієї історії факультету досить потужно функціонували кафедри, які час
від часу зазнавали реорганізацій та змінювали свої назви. На сьогодні є чотири
кафедри: кафедра педагогіки (завідувач – проф. Смолюк І. О.); кафедра теорії та
методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти (завідувач – проф.
Пріма Р. М.); кафедра філології та методики початкової освіти (завідувач – проф.
Кузава І.Б.); кафедра соціальної роботи та педагогіки вищої школи (завідувач – проф.
Гусак П. М.).
На факультеті функціонує заочний відділ, де навчається 319 студентів, а навчальновиховний процес організовують методист Дуда Т. Г. та диспетчери Гесь О. В., Ліщук Л. М.
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Кафедра педагогіки

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор
Смолюк Іван Олександрович
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К. О. Нісімчук, Ю. Г. Барабаш,
Р. О. Позінкевич, О. С. Пікалюк,
Л. П. Федорук.
До 1988 року кафедрою керувала
кандидат педагогічних наук, доцент
М. М. Шкоруп, далі – кандидат
педагогічних
наук,
доцент
Л. І. Олефіренко. Діяльність кафедри
була
спрямована
на
підготовку
майбутніх учителів початкової школи.
На початку 90-их років кафедра, якою
на той час завідував кандидат
педагогічних наук, доцент Старко Ф. В.,
була розділена на два структурних
підрозділи - кафедру педагогіки і
методики початкового навчання (згодм
назва була змінена на кафедру
педагогіки та психології дошкільного
та початкового навчання), яку очолила
кандидат педагогічних наук, доцент
Семенюк М. П., і кафедру природничоматематичних дисциплін початкового
навчання,
завідування
якою
продовжив
кандидат
педагогічних
наук, доцент Старко Ф. В.

До 2013 року кафедра педагогіки
дошкільної та початкової освіти,
кафедра педагогіки існували як
самостійні підрозділи університету.
Загалом кафедра педагогіки свої
витоки бере з часу заснування
Луцького учительського інституту і на
момент
утворення
об’єднувала
викладачів педагогіки і психології. У
повоєнний час, після відновлення
роботи інституту, кафедру очолювали
Ю. С. Ніколко, О. С. Татенко. У
1952 році, під час реорганізації
учительського
інституту
в
педагогічний, завідувачем кафедри
був обраний доцент М. С. Дмитрієв.
У 1979 р. наказом Міністра освіти
України кафедра була розділена на
дві: кафедру педагогіки і кафедру
психології. Тривалий час на кафедрі
працювали: Р. І. Беккер, С. В. Ліпнер,
О. Ф. Кочкіна, В. О. Нечипорук,
О. М. Шпортенко, В. В. Струбицький,
А. С. Нісімчук, Г. В. Балахнічова,
Г. І. Кримська, В. М. Коваленко,
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У 1995 році кафедра педагогіки і психології дошкільної та початкової освіти
налічувала 49 членів, тому була розділена на кафедру дошкільної педагогіки та
кафедру теорії і методики початкового навчання. У 1997 році кафедра дошкільної
педагогіки отримала статус випускової, яка забезпечувала право на підготовку і
випуск фахівців за спеціальністю «Дошкільне виховання» з додатковою
спеціалізацією «Іноземна (англійська) мова». Крім того, викладачі кафедри
здійснювали викладання навчальних дисциплін педагогічного циклу на інших
спеціальностях педагогічного факультету.

З вересня 2000 року до серпня 2003 року кафедрою завідувала кандидат
педагогічних наук, доцент Лагутіна Т. М., з вересня 2003 по серпень 2007 року кандидат педагогічних наук, доцент Сергєєва В. Ф.
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З 1993 р. кафедра педагогіки функціонувала як підрозділ Волинського
державного університету імені Лесі Українки (тепер факультету педагогічної освіти
та соціальної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки), яка забезпечувала навчально-виховну роботу зі студентами усіх
спеціальностей, факультетів та інститутів. З 1993 р. по 2009 р. очолював її доктор
педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України А. С. Нісімчук. У
квітні 2009 р. кафедра педагогіки була перейменована у кафедру педагогіки вищої
школи.

З початку 2007-2008 навчального року кафедра дошкільної педагогіки
перейменована на кафедру педагогіки дошкільної та початкової освіти, яку очолив
доктор педагогічних наук, професор І. О. Смолюк.
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У 2013 році внаслідок об'єднання кафедри педагогіки дошкільної та початкової
освіти і кафедри педагогіки вищої школи новостворена кафедра педагогіки отримала
статус, який значно розширив коло та зміст її діяльності. Завідувачем кафедри було
обрано доктора педагогічних наук, професора Смолюка І. О.

Сьогодні на кафедрі плідно трудяться: Смолюк І. О. – доктор педагогічних наук,
професор; Семенов О. С. – доктор педагогічних наук, професор; Томашевська І. П.
– кандидат педагогічних наук, професор; Антонюк В. З. – кандидат педагогічних наук,
доцент; Гац Г. О. – кандидат педагогічних наук, доцент; Гончарук О. В. – кандидат
педагогічних наук, доцент; Заремба Л. В. – кандидат педагогічних наук, доцент;
Корміна Л. І. – кандидат педагогічних наук, доцент; Мельник І. М. – кандидат
педагогічних наук, доцент; Радченко М. А. – кандидат педагогічних наук, доцент;
Семенова Н. І. – кандидат педагогічних наук, доцент; Сергеєва В. Ф. – кандидат
педагогічних наук, доцент; Стасюк Л. П. – кандидат педагогічних наук, старший
викладач; Алендарь Н. І. –кандидат педагогічних наук, старший викладач;
Десятник К. В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач; Дурманенко О. Л. –
кандидат педагогічних наук, старший викладач; Брушневська І. М. – кандидат
педагогічних наук, старший викладач; Смолюк С. В. – кандидат педагогічних наук,
старший викладач; Богдан І. О. – старший лаборант.
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Колектив кафедри працює над темою «Актуальні проблеми сучасної
української школи в контексті інтеграції в європейський освітній простір», у рамках
якої брав участь у підготовці і проведенні різноманітних конференцій.

Однією з форм підвищення наукового рівня викладачів є виконання
дисертаційних досліджень. За останні три роки успішно захистили дисертації
викладачі кафедри педагогіки: Кузава І. Б., дисертація на здобуття наукового
ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 - корекційна
педагогіка, тема: «Теоретичні та методичні засади інклюзивної освіти дошкільників,
які потребують корекції психофізичного розвитку»; Дурманенко О. Л., дисертація
на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія
і методика виховання, тема: «Педагогічні умови моніторингу організації виховної
роботи у вищих навчальних закладах»; Семенов О. С., дисертація на здобуття
наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.08 – дошкільна
педагогіка, тема: «Теоретико-методичні засади формування творчо спрямованої
особистості старшого дошкільника у позашкільному навчальному закладі»;
Смолюк С. В., дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук зі
спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, тема:
«Організаційно-педагогічні
умови
становлення
розвивального
освітнього
середовища в системі початкової освіти України (кінець ХХ – початок ХХI ст.)».
Викладач Семенова Н. І. отримала у 2015 році вчене звання доцента.
При кафедрі педагогіки діє аспірантура за спеціальністю 011 – науки про
освіту. За останні три роки захищено 13 дисертацій, з них під науковим
керівництвом викладачів кафедри – 10 дисертацій: проф. Смолюк І. О. – 2 роботи
(одна з яких – докторська), проф. Пріма Р. М. – 3 роботи, проф. Томашевська І. П.
– 3 роботи, доц. Семенов О. С. – 2 роботи).
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Молодіжна політика кафедри педагогіки спрямована на: а) забезпечення
пропаганди університетських та інститутських цінностей, патріотизму та поваги до
свого навчального закладу; налагодження тісного прямого та зворотного зв'язку у
системі «Педагогічний інститут – випускник»; б) тісну співпрацю з державними та
місцевими органами влади, громадськими організаціями, працедавцями у
напрямку працевлаштування випускників спеціальності «Дошкільна освіта»;
в) сприянні інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку студентів;
г) організацію та підтримку студентського самоврядування; організацію відпочинку,
дозвілля та оздоровлення студентів. Традиційною стала участь кафедри у
проведенні тижнів факультету, інших загальнофакультетських заходів.

Значну увагу викладачі кафедри приділяють профорієнтаційній роботі та
майбутньому працевлаштуванню випускників, як результат – усі випускники
спеціальності 012 Дошкільна освіта працевлаштовуються. Це свідчить про високий
рівень якості їх підготовки, який забезпечує професорсько-викладацький склад
кафедри педагогіки.
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Кафедра теорії та
методики природничоматематичних дисциплін
початкової освіти

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор
Пріма Раїса Миколаївна
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Кафедра теорії та методики природничо-математичних дисциплін
початкової освіти
Історія кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін
початкової освіти бере початок з кафедри педагогіки і методики початкового
навчання, з часу заснування факультету підготовки вчителів початкових класів у
Луцькому педагогічному інституті – з 1959 року, коли кафедру очолювала кандидат
педагогічних наук, доцент Мудрик А. К., пізніше – кандидат психологічних наук,
доцент Шкоруп М. М.
До 1988 року кафедрою керувала кандидат педагогічних наук, доцент
Олефіренко Л. І., спрямовуючи діяльність колективу кафедри на підготовку
майбутніх учителів початкової школи.
На початку 90-их років кафедру педагогіки і методики початкового навчання
очолив кандидат педагогічних наук, доцент Старко Ф. В., яку внаслідок реорганізації
було поділено на два структурних підрозділи – кафедру педагогіки і методики
початкового навчання (згодом назву було змінено на кафедру педагогіки і психології
дошкільного і початкового навчання), яку очолила кандидат педагогічних наук, доцент
Семенюк М. П., і кафедру теорії та методики початкового навчання, завідування якої
продовжив кандидат педагогічних наук, доцент Старко Ф. В. З 2004 по 2007 р.
кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Пріма Р. М.
Відповідно до наказу ректора № 127-К/В від 05 вересня 2007 року шляхом
реорганізації кафедри теорії та методики початкового навчання педагогічного
факультету була створена кафедра теорії і методики природничо-математичних
дисциплін початкової освіти. Упродовж 10 років кафедру очолювала кандидат
педагогічних наук, доцент Остапйовська Т. П.
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Кафедра теорії та методики природничо-математичних дисциплін
початкової освіти

У 2017 році завідувачем кафедри, яка отримала статус випускової щодо спеціальності
013 Початкова освіта, було обрано доктора педагогічних наук, професора Пріму Р. М.
Сьогодні кафедра теорії і методики природничо-математичних дисциплін початкової
освіти – це потужний творчий колектив, який забезпечує фахову підготовку студентів
спеціальності 013 Початкова освіта факультету педагогічної освіти та соціальної роботи
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Професорсько-викладацький колектив кафедри активно впроваджує в освітній процес
підготовки майбутніх учителів Концепцію «Нова українська школа», Державний стандарт
початкової освіти.
Колектив кафедри працює над проблемою «Фундаментальний і дослідницький підхід
до підготовки майбутніх учителів початкових класів».
Індивідуальні наукові дослідження здійснюються за такими напрямами: «Актуальні
проблеми дошкільної та початкової освіти у контексті формування професійно
мобільного, компетентного фахівця» (проф. Пріма Р. М.); «Виховання школярів як
суб'єктів дослідницької діяльності у гуртковій роботі» (ст. викл. Буднік С. В.); «Вивчення
природи Західного Полісся» (ст. викл. Зінченко М. О.); «Інтегративна сутність навчальної
картографії» (доц. Коцун Б. Б.); «Методичне забезпечення викладання природничоматематичних дисциплін у початковій школі» (доц. Остапйовська Т. П.);
«Фундаментальний і дослідницький підхід до підготовки майбутніх учителів початкових
класів в умовах Болонського процесу» (доц. Остапйовська І. І.); «Оновлення змісту
методики
викладання
освітньої
галузі
«Суспільствознавство»
та
курсу
«Природознавство»» (доц. Рославець Р. М.); «Підготовка студентів до здійснення
математичної освіти молодших школярів» (доц. Чосік Л. Я), «Формування комп’ютерної
грамотності майбутніх учителів початкових класів» (ст. викладач Ольхова Н. В.).
Старшим лаборантом кафедри працює Махновець Н. В.
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Кафедра філології та
методики початкової
освіти

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор
Кузава Ірина Борисівна
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Кафедра філології та методики початкової освіти бере свої витоки з початку
створення кафедри філології і народознавства (1993 – 1997 рр.), яку було
створено у березні 1993 року на основі кафедри педагогіки і методики початкового
навчання. Це був період національно-культурного піднесення у молодій українській
державі, коли у початковій, середній і вищій школах збільшували кількість годин на
вивчення української мови, запроваджували предмети «народознавство» та
«українознавство», що й стало підставою для виокремлення нашої кафедри.
Із 7.04. 1993 р. до 1.09.1997 р. кафедру очолювала доцент Данилюк Н. О., нині
доктор
філологічних
наук,
професор
кафедри
української
мови
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
У той час на кафедрі працювало більше 25 штатних викладачів і сумісників:
доценти, кандидати філолологічних наук Каптур Г. А., Пахолок З. О., ст. викладачі,
кандидати філолологічних наук Бабій Ф. Й., Аркушин Г. Л., Богдан С. К., ст.
викладачі Шибіста Т. В., Веретеннікова Л. Ф., Берладин О. А., Ковальчук Г. Г.,
Кравчук К. В., Коробчук С. А., асистенти Самусевич Л. О., Горожанова С. О.,
Терпелюк С. І., Крижанівська В. В., Гайволя Н. П., Данилюк О. К. та ін. Старшим
лаборантом кафедри була Левчук В. П. Усім довелося багато часу приділяти
розробленню нових навчальних планів і програм, запровадженню нових
спеціальностей, які б сприяли вихованню української еліти та розбудові
національної держави.
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Чимало зусиль витратили для оформлення нового кабінету народознавства,
матеріали для якого збирали і викладачі, і студенти, щоб з'явилася Світлиця як
центр української культури. Богдан С. К. та інші викладачі організовували тут
тематичні свята «Криниця для спраглих», на які запрошували відомих митців
Волині.
У той час необхідно було готувати нові підручники, посібники і словники.
Викладачі кафедри – Ковальчук Г. Г., Коробчук С. А., Берладин О. А. та ін. уклали і
видали «Волинську читанку» для учнів початкових класів, у якій вмістили кращі
твори письменників Волині, зразки фольклору, твори про історичне минуле,
мальовничу природу краю.
При кафедрі функціонувала наукова лабораторія народознавчої лексики
(керівник Данилюк Н. О.), яка започаткувала проект «Народознавча лексика
української мови». Працівники лабораторії, що діяла на громадських засадах,
отримали грант фонду «Відродження», за яким придбали комп'ютерну техніку і
розпочали клопітку роботу над укладанням першого в нашій лексикографії
мовокраїнознавчого словника «Україна в словах». Було підготовлено тексти для
учнів початкових, старших класів і студентів (укладачі – Данилюк Н. О.,
Коробчук С. А., Горожанова С. О.,
Терпелюк С. І.,
Крижанівська В. В.,
Соловйова М. А., Левчук В. П.). Окремі розділи словника було опубліковано у
видавництві «Волинська друкарня». Згодом словник отримав гриф Міністерства
освіти України як навчальний посібник, був виданий 2004 року в м. Києві у
видавництві «Просвіта» накладом 12 тис. примірників і до цього часу користується
великою популярністю.
На кафедрі філології і народознавства працювали викладачі – вихованці
навчальних закладів м. Києва, м. Рівного і м. Луцька, різні за науковими інтересами
(лексикологія, синтаксис, стилістика, діалектологія, лінгвокраїнознавство), різні за
віком і вподобаннями, однак об'єднані прагненням передати молодому поколінню
свої знання і життєвий досвід, багато зробити для розбудови незалежної України.
З 2007 по 2017 рр. кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доц. Данилюк О. К.
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Під її керівництвом кафедра активно співпрацювала з відомими науковцями в
галузі філологічної підготовки майбутніх учителів початкової школи, зокрема з
академіком Національної академії педагогічних наук України, доктором філологічних
наук, професором, багаторічним укладачем підручників з української мови для учнів
початкової школи Вашуленком М. С., академіком
Національної академії
педагогічних наук України, доктором педагогічних наук, професором Бібік Н. М.,
доктором педагогічних наук, професором Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини Осадченко І. І., доктором філологічних наук,
професором, завідувачем кафедри філологічних дисциплін з методиками
викладання їх у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного
університету імені Івана Франка Федурко М. Ю. та ін.
За рейтингом 2016-2017 н. р. кафедра філології та методики початкової освіти
увійшла в десятку кращих кафедр університету, посівши шосте місце.
З 2017 року і до сьогодні кафедру очолює Кузава Ірина Борисівна.
Сьогодні на кафедрі плідно трудяться: Кузава І. Б. – доктор педагогічних наук,
професор; Вітюк В. В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач;
Горбач Н. В. – кандидат педагогічних наук, старший викладач; Данилюк О. К. –
кандидат філологічних наук, доцент; Здіховська Т. В. – кандидат філологічних наук,
доцент; Іовхімчук Н. В. – кандидат філологічних наук, доцент; Каптур Г. А. –
кандидат філологічних наук, доцент; Мацюк З. С. – кандидат філологічних наук,
доцент; Фенко М. Я. – кандидат філологічних наук, доцент; Боровська О. О. –
старший лаборант; інженер І категорії Гайволя Н. П.
Наукова проблематика кафедри зорієнтована на дослідження розвитку
мовлення дітей дошкільного віку та молодших школярів в умовах загальної та
інклюзивної освіти; удосконалення лінгвістичної підготовки педагога закладів
дошкільної, початкової та спеціальної освіти.
Кафедра філології та методики початкової освіти здійснює значну науковопедагогічну, методичну та просвітницьку діяльність. Викладачі беруть участь у
всеукраїнських та міжнародних науково-теоретичних та науково-практичних
конференціях, науково-методичних семінарах тощо.
Серед відомих праць викладачів варто відзначити такі: «Словник народних
географічних термінів Волині» (Данилюк О. К.); «Що сільце, то нове
слівце»
(Мацюк З. С.). Монографії: «Мовні засоби вираження простору в
українській народній пісні» (Іовхімчук Н. В.), «На Підляшші – пісні наші (проблеми
регіональної специфіки та національної ідентичності)» (Кравчук Н. В.); «Фразеологія
прозових творів Уласа Самчука та Богдана Лепкого» (Здіховська Т. В.). Посібники:
«Красномовство» (Мацюк З. С., Фенко М. Я.); «Сучасна дитяча література Волині:
навчальний посібник для учнів початкової школи» (Вітюк В. В., Данилюк О. К.);
«Сучасна українська мова з практикумом (тестові завдання для поточного контролю
знань студентів напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта») ( Каптур Г. А.).
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Кафедра соціальної
роботи та педагогіки
вищої школи

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук, професор
Гусак Петро Миколайович
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Студент – не судина, яку треба наповнити, а факел, який треба запалити, та
запалити факел може лише той, хто сам горить.
Плутарх
Саме цим меседжем керуються викладачі кафедри соціальної роботи та
педагогіки вищої школи, які протягом двадцяти п’яти років запалюють майбутніх
фахівців соціально-педагогічної сфери творчістю, креативністю, гуманізмом, вірою у
безмежні сили особистості; мотивують до усвідомленого оволодіння професійними
знаннями, уміннями й навичками.

Кафедра соціальної роботи та
педагогіки вищої школи була створена
1 жовтня 1993 року (на той час –
кафедра педагогічних технологій та
психології), на якій працювали: Гусак П. М.,
Мартіросян Л. А, Грицюк Л. К.,
Гунько С. О, Смолюк І. О. та лаборант
Бартків О. С.
З 1996 р. кафедра розпочала
підготовку фахівців за спеціальністю
«Соціальна педагогіка», а вже з
1997 року, згідно з наказом ректора 46
К/В від 28.07.1997 р., функціонує у
статусі випускової за назвою –
кафедра соціальної педагогіки. На
період навчання в докторантурі Гусака П. М.
кафедру
очолила
кандидат
педагогічних наук, доцент Грицюк Л. К.

Вмілий організатор, творча, гуманна й
толерантна особистість, спрямувала усі
зусилля кафедри на розвиток нової
спеціальності та її промоцію, допомагала
у цьому старший лаборант кафедри
Лахно І. Є.
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Кафедра соціальної роботи та педагогіки вищої школи є науково-методичним
центром підготовки висококваліфікованих фахівців соціальної сфери у Західному
регіоні та забезпечує підготовку за першим (бакалаврським), другим (магістерським),
третім (освітньо-науковим) рівнем спеціальності 231 «Соціальна робота» та другим
(магістерським), третім (освітньо-науковим) рівнем спеціальності 011 «Освітні,
педагогічні науки». З часом під керівництвом П. М. Гусака колектив кафедри
збільшувався та змінювався її якісний склад.

З 2013 року рішенням Вченої ради кафедру соціальної педагогіки перейменовано
на кафедру соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи, а в 2017 році у зв'язку з
запровадженням нового переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, кафедру перейменовано на
кафедру соціальної роботи та педагогіки вищої школи. Доктор педагогічних наук,
професор Петро Миколайович Гусак, очолюючи кафедру протягом двадцяти п'яти
років, зібрав навколо себе високопрофесійний, творчий, талановитий науковопедагогічний колектив, заступником завідувача кафедри працює кандитат педагогічних
наук, доцент Мартіросян Л. А.
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Кафедра соціальної роботи та педагогіки вищої школи є однією з провідних на
факультеті педагогічної освіти та соціальної роботи, займаючи лідируючі позиції у
рейтингу кафедр Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки. За період існування під керівництвом викладачів кафедри захищено
2 докторських дисертації, понад 20 кандидатських дисертацій. На кафедрі працює
чотири наукових школи: докторів педагогічних наук, професорів Гусака П. М.,
Лякішевої А. В., кандидатів педагогічних наук Дурманенко Є. А., Бартків О. С.
Викладачами кафедри підготовлено й видано низку монографій, підручників,
посібників, методичних рекомендацій, які широко використовуються педагогами та
студентами в освітньому процесі.
Провідними науковими темами досліджень кафедри є: «Актуальні проблеми
соціальної роботи», «Ресоціалізація правопорушників», «Інноваційні технології
навчання у вищій освіті», «Компаративні дослідження у сфері освіти».
З 2006 по 2014 рік кафедрою соціальної роботи та педагогіки вищої школи
(йменованою кафедрою соціальної педагогіки) спільно з закладами вищої освіти
Польщі та України щорічно організовувались та проводились міжнародні науковопрактичні конференції.

Викладачі кафедри приділяють велику увагу вихованню студентської молоді.
Хорошою традицією стало святкування Дня соціального працівника, посвята
першокурсників у соціальні педагоги та соціальні працівники,
проведення
різноманітних культурно-дозвіллєвих заходів (КВК, кращий студент-соціальний
педагог⁄/соціальний працівник) та ін.
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Викладачі кафедри пропагують
здоровий спосіб життя, активно
долучаються до спортивного життя
факультету,
університету.
Волейбольна команда факультету,
значну
частину
якої
складають
викладачі кафедри, є переможцями та
призерами не лише університетських
спартакіад, а й спортивних змагань з
волейболу,
які
проводяться
у
Волинській області.
Кафедрою проводиться різнопланова профорієнтаційна робота з випускниками
шкіл, студентською молоддю педагогічних коледжів щодо запрошення їх до навчання
на спеціальностях, за якими підготовку проводить кафедра. Викладачі кафедри
разом зі студентами проводять виїздні профорієнтаційні інтерактивні форми
ознайомлення молоді з професіями соціального працівника та викладача вищої
школи.
Колектив кафедри пишається своїми випускниками, які є висококваліфікованими
фахівцями закладів освіти, закладів соціальної сфери, пенітенціарної системи,
органів влади та міського самоврядування. Кафедра виховала й підготувала
випускників, які є кандидатами наук і працюють у закладах вищої освіти на теренах
України. Зокрема, у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі
Українки: кандидати педагогічних наук, доценти Корпач Н. І., Алендарь Н. І.,
Бєлкіна-Ковальчук О. В., Петрук В. В.; Національному університеті імені
М. Драгоманова - кандидат педагогічних наук, доцент Вольнова Л. М.; Кременецькій
гуманітарно-педагогічній академії імені Тараса Шевченка - кандидат педагогічних
наук, доцент Терпелюк В. В.; Луцькому педагогічному коледжі - кандидати педагогічних
наук Борбич Н. В., Марчук С. С. та Смалько О. В.
Кафедра також пишається кандидатом педагогічних наук, полковником
внутрішньої служби Скіцем А. В., який є начальником Сектору охорони, режиму та
нагляду у Волинській області Західного Міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та пробації.
Одним із перших випускників-аспірантів була (нині доктор педагогічних наук,
професор, декан факультету педагогічної освіти та соціальної роботи) А. В. Лякішева.
Творчою групою викладачів і студентів створено гімн, емблема та клятва
соціального педагога/соціального працівника.
Сьогодні на заслуженому відпочинку Грицюк Л. К. та Лахно І. Є., які і надалі живуть
життямкафедрита спілкуютьсяз колегами,а на кафедріплідно трудяться: Гусак П. М. – завідувач
кафедри, доктор педагогічних наук, професор; Лякішева А. В. – доктор педагогічних
наук, професор; Мартіросян Л. А.
– кандидат педагогічних наук, доцент;
Остапйовський І. Є. – кандидат педагогічних наук, доцент; Петрович В. С. – кандидат
педагогічних наук, доцент; Сушик Н. С. – кандидат педагогічних наук, доцент; Гунько С. О.
– кандидат педагогічних наук, доцент; Дурманенко Є. А. – кандидат педагогічних
наук, доцент; Петрук В. В. – кандидат педагогічних наук, доцент; Бартків О. С. –
кандидат педагогічних наук, доцент; Бєлкіна-Ковальчук О. В. – кандидат педагогічних
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наук, доцент; Чернета С. Ю. – кандидат педагогічних наук, доцент; Корпач Н. І. –
кандидат педагогічних наук, доцент; Сидорук І. І. – кандидат педагогічних наук,
доцент; Мартинюк Т. А. – кандидат педагогічних наук, доцент; Бичук І. О. – кандидат
філософських наук, доцент; Косинська О. А. – кандидат педагогічних наук, доцент;
Здіховський А. М. – асистент; Пантелейко Р. А. – старший лаборант.
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МІЖНАРОДНА ТА
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА
СПІВПРАЦЯ
Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи здійснює наукову співпрацю
з Інститутом педагогіки, Інститутом проблем виховання, Інститутом корекційної
педагогіки, Інститутом спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних
наук України.
Факультет педагогічної освіти та соціальної роботи співпрацює з науковими
установами України та зарубіжжя: Брестським державним університетом імені
О. С. Пушкіна (Білорусь), Мозирським державним педагогічним інститутом
(Білорусь), Білоруським державним педагогічним університетом імені Максима
Танка, Брестським обласним ЦКРОіР, Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові
(Польща), Державною вищою професійною школою в Хелмі (Польща), Вищою
школою економіки та інновацій (Польща, м. Люблін), Національним педагогічним
університетом імені М. П. Драгоманова, Київським національним університетом
імені Б. Грінченка, Національним університетом «Острозька академія»,
Прикарпатським національним університетом імені В. Стефаника, Рівненським
державним гуманітарним університетом, Уманським державним педагогічним
університетом імені П. Г. Тичини, Рівненським економіко-гуманітарним інститутом
імені С. Дем'янчука, Черкаським національним університетом імені Б. Хмельницького,
Південноукраїнським державним педагогічним університетом імені К. Д. Ушинського,
Миколаївським національним університетом імені В. О. Сухомлинського, Сумським
державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка, Ізмаїльським
державним гуманітарним університетом, Вінницьким державним педагогічним
університетом імені М. Коцюбинського, Тернопільським державним педагогічним
університетом імені В. Гнатюка, Житомирським державним університетом імені
Івана Франка, Кам'янець-Подільським національним університетом імені Івана
Огієнка, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Полтавським
національним педагогічним університетом імені В. Г. Короленка, Хмельницькою
гуманітарно-педагогічною академією, Чернівецьким національним університетом
імені Юрія Федьковича, Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти,
Луцьким педагогічним коледжем, Володимир-Волинським педагогічним коледжем
імені А. Кримського, Дубенським коледжем РДГУ, закладами дошкільної та
загальної середньої освіти Волинської області й м. Луцька, особливо варто
відзначити базові заклади дошкільної світи № 5 «Пізнайко», № 10 «Волиняночка»,
№ 19 «Кобзарик» ін.
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Кафедрою педагогіки укладено угоди про співпрацю з Університетом імені
Альфреда Нобеля, м. Дніпро (тема співробітництва – «Удосконалення професійної
підготовки майбутніх учителів» (на 2015-2020 рр.); з Інститутом професійної освіти
Академії педагогічних наук України (тема співробітництва – «Професійна підготовка
майбутніх фахівців педагогічної освіти»); Академією імені Яна Длугоша в Ченстохові
2015-2020 рр. (тема співробітництва: «Удосконалення професійної підготовки
майбутніх фахівців дошкільної освіти» (на 2015-2020 рр.).
Кафедра педагогіки долучилась до участі у міжнародних освітніх програмах:
Семенова Н. І., Семенов О. С. – учасники французько-української освітньої програми з
обміну фахівців в галузі освіти і медицини.

В рамках транскордонного
співробітництва кращі професори
факультету читають лекції у вищих
навчальних закладах республіки
Польща: професор Смолюк І. О.
(Пулавська
вища
школа,
Вєлькопольська
вища
школа),
професор Томашевська І. П.
(Варшавський
університет),
професор Гусак П. М. (вищі
навчальні заклади м. Замостя,
м. Лодзя, м. Варшави, м. Хелма).
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У межах підвищення кваліфікації викладачі факультету пройшли стажування у
таких вищих навчальних закладах республіки Польща: Державному університеті імені
Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін); Вищій школі економіки та інновацій (м. Люблін);
Асоціації французько-української співпраці в галузі освіти і медицини, ASFUDS
(м. Париж); Академії імені Яна Длугоша (м. Ченстохов); пройшли курси «Базові навички
роботи у системі управління навчанням MOODLE».
З метою підвищення рівня володіння англійською мовою та забезпечення
викладання цією мовою окремих дисциплін викладачі факультету пройшли навчання
на курсах: Центрі мов та комп'ютерних технологій CLEVER (Дурманенко О. Л.,
Мартинюк Т. А., Остапйовська І. І., Мацюк З. С.) та отримали сертифікати рівня В1;
«Профі-центрі», м. Луцька (Антонюк В. З., Смолюк С. В.) та отримали сертифікати
рівня В1; мовному центрі «Світ» Східноєвропейського національного університету імені
Лесі Українки (Десятник К. В., Гончарук О. В.) й отримали сертифікати рівня В1,
Зінченко М. О. сертифікат рівня В2.
Викладачі факультету постійно долучаються до організації та участі у науковопрактичних, науково-методичних семінарах, круглих столах: Фестиваль інноваційних
технологій дошкільної освіти «Якість дошкільної освіти – пріоритетне завдання
сьогодення» (Семенов О. С., Сергеєва В. Ф); майстер-клас вчителя-дефектолога
Крупівського НРЦ Цис Т. С. «Діагностика рівня розвитку та моніторинг індивідуальних
досягнень дітей з особливими потребами» (Кузава І. Б., Стасюк Л. П.); науковопрактичний семінар за участю провідних логопедів м. Луцька на тему: «Особливості
мовленнєвих вад у дітей старшого дошкільного віку та шляхи їх усунення» (Сергеєва В. Ф.,
Брушневська І. М.); круглий стіл за участю вихователів ДНЗ м. Луцька та Волинської
області з питань реалізації програми впровадження інклюзивної освіти на Волині (Кузава І. Б.);
круглий стіл з проблеми запровадження інтерактивних технологій у практику роботи
сучасних ДНЗ Волині за участю вихователів, методистів та завідувачів ЗДО № 5, 10,
18, 19 м. Луцька та студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта; Всеукраїнський
науково-методичний семінар «Використання оновленого методичного комплексу для
дошкільних навчальних закладів «Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
«Дитина» та «Методичні рекомендації до освітньої програми для дітей до 7 років
«Дитина»» (Семенов О. С.).
Викладачі кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи є активними
учасниками тренінгів, організаторами яких стали: РГО «Білоруська Асоціація клубів
ЮНЕСКО» при підтримці Представництва Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в
Республіці Білорусія в рамках діяльності EDU-HUB – Регіонального ресурсного
тренінгового центру для спеціалістів, які працюють з підлітками групи ризику, в країнах
Східної Європи і Центральної Азії (Бєлкіна-Ковальчук О. В., Сушик Н. С., Бартків О. С.);
представництво Міжнародного Медичного Корпусу в Україні, Національний університет
«Києво-Могилянська академія» (м. Київ), Міжнародна організація Pact Inc. у
партнерстві з FHI 360 за фінансової підтримки Надзвичайного плану Президента США
з надання допомоги у боротьбі зі СНІДом (PEPFAR) (Петрович В. С., Мартинюк Т. А.);
Міністерство молоді та спорту України, Державний інститут сімейної та молодіжної
політики (Сидорук І. І.) та ін.
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На кафедрі соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи відповідно до
програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» протягом останніх
десяти років успішно функціонує Літня соціально-педагогічна школа, яку очолює
доктор педагогічних наук, професор Лякішева А. В. Метою роботи школи є
професійна підготовка соціального працівника до діяльності у сфері літніх
оздоровчих закладів, формування професійно-значущих і професійно-особистісних
якостей.

Викладачі кафедри теорії і методики природничо-математичних дисциплін
початкової освіти працюють над формуванням та розвитком у студентів науководослідницьких умінь та навичок, здатності практично застосовувати здобуті знання.
З цією метою проводяться численні наукові й науково-методичні заходи,
організовані та проведені кафедрою. Серед них: конкурс студентських дидактичних
презентацій «Знаю та вмію» (керівник: доц. Остапйовська І. І.), конкурси аквадизайну
та майстер-класи з облаштування акваріумів (керівник: ст. викл. Буднік С. В.),
виставка-конкурс «Мистецтво аквадизайну» (керівник: ст. викл. Буднік С. В.),
науковий семінар «Інформатизація та освіта» для студентів-магістрантів
спеціальності «Початкова освіта» (керівник: проф. Пріма Р. М., доц. Остапйовська І. І.),
засідання круглого столу «Підвищення якості шкільної природничо-математичної
освіти» (керівник: ст. викл. Зінченко М. О.) та ін. Досить потужно викладачі кафедри
співпрацюють із закладами освіти м. Луцька (№ 9, № 22).
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Щорічно проводиться тиждень факультету, який наповнений різноманітними
заходами.
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На факультеті педагогічної освіти та соціальної роботи впродовж трьох років (з
вересня 2015 року) працює науково-дослідна лабораторія спеціальної та інклюзивної
освіти. Темою науково-дослідницької діяльності лабораторії спеціальної та
інклюзивної освіти на 2015-2020 рр. є «Технології практичної реалізації системи
інклюзивної освіти у Волинській області».
Основна мета діяльності лабораторії: розробка наукових, організаційнопедагогічних та методичних засад спеціальної та інклюзивної освіти, формування
теоретико-методологічних підходів до розробки науково-методичного забезпечення
навчання дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку.
На факультеті щорічно організовуються та проводяться Міжнародна науковопрактична конференція «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і
національний виміри», Міжнародна науково-практична конференція науковців,
аспірантів та студентів «Актуальні проблеми педагогіки і соціальної роботи»,
засідання Всеукраїнського круглого столу «Педагогічний дискурс». Досить
ефективними були Міжнародна науково-практична ІНТЕРНЕТ-конференція
«Підготовка конкурентноздатного фахівця дошкільної та початкової освіти: реалії й
перспективи» за активної підтримки Української академії акмеології, Академії
педагогічних і соціальних наук, ФГБОУ ВПО «Приамурский государственный
университет имени Шолом Алейхема» (Росія), Університету Алмати (Казахстан),
Вищої школи гуманістично-економічної (м. Влоцлавек, Польща), Мінського
державного університету (м. Мінськ, Білорусь); Міжнародна науково-практична
конференція «Професійна підготовка вчителя початкових класів: актуальні проблеми
філології та лінгводидактики».
25.06.2018 р. на факультеті педагогічної освіти та соціальної роботи
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки було проведено
засідання круглого столу «Університет 3.0 Соціальна місія і реальність».
Організатори заходу – Міністерство освіти і науки України, Національна академія
педагогічних наук України, Відділення вищої освіти НАПН України, Українська
асоціація розвитку менеджменту та бізнес-освіти і факультет педагогічної освіти та
соціальної роботи СНУ імені Лесі Українки.
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Упродовж засідання круглого столу своє бачення проблеми висвітлили: ректор
СНУ імені Лесі Українки, професор Ігор Коцан («Проекти реалізації моделі
«Університет 3.0» Східноєвропейським національним університетом імені Лесі
Українки»), заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Світлана
Мишковець («Умови для реалізації моделі «Університет 3.0» на Волині»), академіксекретар Відділення вищої освіти НАПН України, професор Петро Саух («Сучасний
університет: криза чи нова роль у суспільстві»), проректор з наукової роботи та
інновацій СНУ, професор Андрій Бояр («Сучасні моделі взаємодії університету,
бізнесу та влади»), проректор з науково-педагогічної і навчальної роботи та
рекрутації, професор Світлана Гаврилюк («Університет 3.0 в економіці знань»),
координатор навчально-сервісного центру «А-B HАB» Костянтин Волков.
На факультеті педагогічної освіти та соціальної роботи систематично виходять
друком журнали «Педагогічний часопис Волині» (за ред. Лякішевої А. В., Кузави І. Б.),
«Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки: серія Педагогічні науки» (за ред. Смолюка І. О., Стасюк Л. П.), які є
фаховими виданнями України з педагогічних наук, збірник «Педагогіка» (матеріали
щорічної Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та
студентів «Актуальні проблеми педагогіки і соціальної роботи», за ред. Гусака П.
М., Лякішевої А. В., Корпач Н. І.).
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СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА
РОБОТА
Студенти факультету педагогічної освіти та соціальної роботи є активними
учасниками університетських і Всеукраїнських науково-практичних конференцій,
круглих столів, олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт.
Студенти є членами Наукового студентського товариства студентів та
аспірантів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(куратор – доцент Мельник І. М., голова – студентка Анастасія Герасимчук),
активно долучаючись до організації та проведення «Наукового пікніку» та «Ярмарку
Фестивалю науки Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки.
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Студентка факультету педагогічної освіти та соціальної роботи спеціальності
«Соціальна робота» Філонова Н. одна з перших взяла активну участь у
міжнародних програмах: «Семестрового обміну» в Поморській академії в Слупську
(Республіка Польща), міжнародного академічного обміну Erasmus+ та навчання за
програмою «Подвійний диплом» (Природничо-гуманітарний університет імені Яна
Длугоша в Ченстохові). Цю чудову справу продовжуватимуть студенти
спеціальності «Соціальна педагогіка» Заєць О. С., Клімішина О. Р., «Соціальна
робота» Терещук Н. В., Іванюк С. О.

Студенти спеціальності «Соціальна педагогіка» є також переможцями та
призерами Всеукраїнських наукових олімпіад, конкурсів наукових робіт із
соціальної педагогіки, соціальної роботи, загальної педагогіки та психології
(Закусило О., Карпук В., Линник Л., Черній Ю. - науковий керівник доц. Петрович В. С.;
Ємчик О. - науковий керівник доц. Остапйовський І. Є.; Фандич В., Терпелюк В. науковий керівник доц. Бартків О. С.; Панасюк П. – науковий керівник доц. Сушик Н. С.
Під керівництвом Вітюк В. В. студенти спеціальності «Початкова освіта»
посідали призові місця у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з галузі «Педагогічні науки» (Тарасюк Л., Кузьмич Б., Кисель В., Федіна М.),
стали стипендіатами благодійного фонду «Фонд Ігоря Палиці – Новий
Луцьк» (Тарасюк Л., Зуйко К., Кузьмич Б., Липисвицька М.).
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Студенти спеціальності «Дошкільна
освіта» мають значні успіхи у науковій
роботі, зокрема Дужич Наталія посіла 3
місце у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади
з дошкільної педагогіки (м. Київ), брала
участь у конкурсі захисті наукових робіт;
студентка Линник Тетяна здобула
перемогу у ІІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу професійної майстерності
«Вихователь року», підготувала та
опублікувала
програму
«Грайлик» (парціальна програма з
грифом МОН, за якою працюють
дошкільні навчальні заклади України).
Студентка Герасимчук Анастасія
посіла ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади з галузі знань
01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю
012 Дошкільна освіта серед студентів
освітнього ступеню «бакалавр».
Cтуденти другого курсу спеціальності
«Початкова
освіта»
факультету
педагогічної освіти та соціальної роботи
Східноєвропейського
національного
університету імені Лесі Українки: Юлія
Гайова, Анастасія Гамлюк, Лариса
Новосад,
Тетяна
Кукуруза,
Анна
Ярмошик (переможці другої й третьої
обласних
виставок
конкурсів
аранжування акваріумів «Волинь моя»,
які відбулися упродовж 2017–2018 н. р.)
на чолі з викладачем Світланою Буднік
взяли участь в І чемпіонаті України
дитячо-юннатівського
конкурсу
аранжування акваріумів.
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ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
На факультеті педагогічної освіти та соціальної роботи успішно реалізується
Програма «ПОЛіС*Поліція і Спільнота». Проект виконується Радою міжнародних
наукових досліджень та обмінів (IREX) в партнерстві з Міністерством Внутрішніх
Справ України, Міжнародною організацією з розвитку права (IDLO) за фінансової
підтримки Відділу з правоохоронних питань (INL) Посольства США)). Мета проекту –
підвищити рівень довіри до поліцейських, налагодити комунікацію між молоддю та
поліцією, зруйнувати існуючі стереотипи та підвищити рівень знань про соціальні
права студентів та їх громадську свідомість (координатор Лякішева А. В.). Проект
«Будь сильним! Будь лідером!» реалізується за підтримки Британської Ради в
Україні, Інституту вищої освіти НАПН України. Мета проекту – підвищити знання
студентів про лідерство, волонтерство, академічну доброчесність, проектний
менеджмент, цілі сталого розвитку ООН, роботу в громадах та рівень їх соціальної
активності тощо. Допомогти студентам-лідерам розкрити свій потенціал,
практикувати, впроваджувати в практику соціальні проекти, долучившись до
громадського сектору, студентського самоврядування, наукової діяльності
(координатори: Сидорук І. І., Мілінчук С. П.).
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До проектної діяльності досить активно долучається кафедра соціальної роботи
та педагогіки вищої школи. Зокрема викладачами кафедри за спільної підтримки
Громадської ініціативи «Крим SOS», ГО «Переселенці Криму та Донбасу» та
фінансової
підтримки
Міжнародної
організації
«Stabilization
Support
Services» (Toronto, Ontario, Canada) реалізовувалась грантова теоретичноприкладна освітня програма «Волонтерський інкубатор» (тренер Корпач Н. І.). Мета
програми полягала у популяризації волонтерського руху серед студентської молоді,
залучення нових волонтерів, надання необхідних теоретичних знань і практичних
навичок, які дозволять професійно надавати волонтерську допомогу воїнам АТО та
їх родинам, внутрішньо переміщеним особам, інвалідам, сиротам та іншим
категоріям людей, які цього потребують.

Кафедра ініціює та реалізовує проект
по впровадженню здорового способу
життя серед учнівської молоді м. Луцька і
Волинської області, бере участь в
апробації
змістового
компоненту
й
підготовці методичного посібника для
педагогічних працівників та інших фахівців
соціальної сфери в рамках міжнародного
проекту «Профілактика ВІЛ/СНІДу та
підтримки
соціально-психологічного
здоров’я в Україні – робота з громадою за
Програмою
15»
(Петрович
В.
С.,
Здіховський А. М.).
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ВИХОВНА ТА
ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА
Особливе місце у підготовці фахівців посідає виховна та волонтерська робота,
яка проводиться згідно із затвердженими планами роботи університету,
факультету і спрямована на всесторонній розвиток майбутнього фахівця та
реалізується у наступних напрямах: організаційна робота, національнопатріотичне виховання, превентивне виховання, культурно-мистецька діяльність,
спортивно-оздоровча, профорієнтаційна робота, в межах яких студенти активно
долучаються до різноманітних заходів.
З великим ентузіазмом та натхненням студенти факультету педагогічної освіти
та соціальної роботи беруть участь у різноманітних волонтерських заходах:
«Вишиті обереги», «Велопробіг заради життя» (з інвалідами-візочниками);
«Миколай про тебе не забуде»; «Луцьк за тверезий спосіб життя»; «Акція
доброти», «Серце до серця»; «Обереги для солдата»; «Подаруй дитині радість»;
«Подаруй дитині вишиванку» та ін.
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Спогади викладачів та
випускників факультету

Спогади кандидата педагогічних наук, доцента Семенюк М. П.
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Спогади випускниці спеціальності "Початкова освіта", учителя початкових класів
"Закладу загальної середньої освіти №15 м. Луцька" Герасимюк О. В.
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Спогади випускниці спеціальності "Початкова освіта", учителя початкових класів
комунального закладу "Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської
ради" Соняк Н. Л.

Спогади випускниці спеціальності "Соціальна педагогіка", методиста Центру практичної
психології та соціальної роботи Управління освіти Луцької міської ради Стасюк В. П.
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