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На етапі підписання договорів про співпрацю та організацію програми внутрішньої
академічної мобільності між Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені
Т. Г. Шевченка (НУЧК) та Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова (НПУ), проведена низка заходів у напрямі налагодження спільної роботи кафедр
університетів, що забезпечують підготовку фахівців за спеціальностями 012 Дошкільна освіта
та 013 Початкова освіта.
Так, 28 жовтня 2021 року відбулася міжкафедральна онлайн зустріч «Академічна
мобільність викладачів та студентів: проблеми і перспективи» науково-педагогічних
працівників кафедр педагогіки та методик початкового навчання НПУ та кафедр дошкільної
та початкової освіти, мов та методик їх викладання, мистецьких дисциплін НУЧК. Мета
зустрічі – обговорення перспективних напрямів співробітництва, ознайомлення з досвідом
підготовки фахівців у межах національної політики інтеграції до Європейського освітнього
простору.

З вітальним словом до учасників зустрічі звернулася в.о. ректора НУЧК, декан
факультету дошкільної, початкової освіти і мистецтв, професорка Світлана Стрілець. Вона
відзначила давню співпрацю між кафедрами та наголосила на необхідності продовжувати її в
сучасних формах (академічної мобільності учасників освітнього процесу, опублікування
статей у фаховому електронному виданні «New Inception», читання «гостьових лекцій» та ін.).
Цікавими ідеями та пропозиціями щодо напрямів співпраці, зокрема можливістю
проходження педагогічної практики здобувачами вищої освіти на інноваційних базах
практики ЗВО партнера, спільної організації курсів підвищення кваліфікації педагогічних
працівників та ін., поділились гаранти освітніх програм і завідувачки кафедр професорка
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Олена Матвієнко (кафедра педагогіки та методики початкового навчання, НПУ) та доцентка
Ірина Турчина (кафедра дошкільної та початкової освіти, НУЧК.
Із доповіддю на тему «Академічна мобільність як вимога для акредитації спеціальності
«Початкова освіта»« виступила доцентка кафедри педагогіки та методики початкового
навчання НПУ Інна Янковська. Вона звернула увагу на актуальність академічної мобільності
у зв’язку з акредитаціями освітніх програм, розкрила їх можливості для різних категорій
учасників. На важливих моментах щодо організації академічної мобільності акцентовано
також професоркою кафедри дошкільної та початкової освіти НУЧК Тетяною Гавриленко.

Особливості організації співпраці між науково-педагогічними працівниками кафедр
висвітлили професорка кафедри педагогіки та методики початкового навчання Тетяна
Васютіна (НПУ) та заступник декана з навчальної роботи, доцентка кафедри дошкільної та
початкової освіти Наталія Стрілецька (НУЧК).
Упродовж листопада – грудня 2021 р. за підтримки декана педагогічного факультету
НПУ, професора Тараса Олефіренка та декана факультету дошкільної, початкової освіти і
мистецтв НУЧК Світлани Стрілець відбулися гостьові онлайн лекції для здобувачів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта «Шкільне
краєзнавство» (професорка Тетяна Васютіна, НПУ), «Геоекологія» (доцентка Вікторія
Коваль, НУЧК), а також цикл лекцій та практичних занять із курсу «Інноваційна діяльність в
умовах інклюзивного навчання учнів початкової школи» (аспірантка Марина Сівакова,
науковий керівник Світлана Стрілець, НУЧК).
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ПОДІЇ, ЗАХОДИ, ОГЛЯДИ

Під час онлайн лекцій Тетяни Васютіної та Вікторії Коваль здобувачі ознайомилися
з формами краєзнавства, принципами та засобами його реалізації у початковій школі;
занурилися в обговорення глобальних проблем атмосфери, впливу антропогенного чинника
на гідросферу; визначили екологічні проблеми літосфери та окреслили роль учителя у
екологопросвітницькій діяльності молодших школярів.

Цикл занять з курсу «Інноваційна діяльність в умовах інклюзивного навчання учнів
початкової школи» Марини Сівакової дозволив пізнати майбутнім учителям особливості
використання арт-терапії в умовах інклюзивного навчання, засоби для створення
інклюзивного освітнього середовища, а також розробити власний творчий проєкт
(розвивальні вправи для дітей з особливими освітніми потребами).
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