
Додаток 1 до наказу 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 04.12.2018 № 436 

 

Інформація  

про наукову та науково-технічну діяльність кафедри 

початкової освіти за 2018 рік 

 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 

кафедри початкової освіти за 2018 рік 
а) коротка довідка про факультет 

б) науково-педагогічні кадри  

 

в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки 

Категорії 

робіт 

2018 р. 

к-сть од. тис. гривень 

Фундаментальні   

Прикладні    

Госпдоговірні    

Грантові   

 

г) кількість відкритих у звітному періоді спеціалізованих вчених рад із захисту 

кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій; 

------------------ 

ІІ. Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими 

напрямами: 

а) важливі результати за завершеними дослідженнями і розробками, які 

№ ПІБ викладача Науковий ступінь Вчене звання Базова освіта 

1.  Якименко Світлана 

Іванівна 

зав. кафедри, док. філ. в 

гал. освіти 
професор Початкова 

2.  Казанжи Ірина 

Володимирівна 
док. філ. в гал. освіти доцент Початкова 

3.  Тимченко Алла 

Анатоліївна 
док. філ. в гал. освіти - Початкова 

4.  Паршук Світлана 

Миколаївна 
док. філ. в гал. освіти доцент Початкова 

5.  Авраменко Квітослава 

Богданівна 
док. філ. в гал. освіти доцент Початкова 

6.  Казанжи Олександра 

Вадимівна 
док. філ. в гал. гум. наук - Базова 

7.  Білявська Тетяна 

Миколаївна 
док. філ. в гал. гум. наук - Початкова освіта 

8.  Марущак Валентина 

Степанівна 
док. філ. в гал. освіти доцент Базова 

9.  Січко Ірина 

Олександрівна 
док. філ. в гал. освіти доцент Початкова освіта 

10.  Рехтета Любов 

Олександрівна 
док. філ. в гал. освіти доцент Базова 

11.  Іванець Наталія 

Володимирівна 
викладач - Початкова освіта 

12.  Філімонова Тетяна 

Володимирівна 
викладач - Початкова освіта 



виконувались протягом звітного періоду (зазначити назву роботи, наукового керівника, 

коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень,  

значимість та  практичне застосування) 

------------------------------------------- 

б)  важливі результати за перехідними дослідженнями і розробками, які виконувались 

протягом  звітного  періоду (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротко описати 

одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень,  значимість та  практичне 

застосування) 

Кафедра початкової освіти працює над темою «Підготовка майбутніх фахівців 

початкової освіти в умовах нової української школи» (0117U004487, науковий керівник – 

проф. Якименко С. І.).  

Індивідуальні теми викладачів кафедри: 

1. проф. Якименко С. І. «Реалізація принципу дитиноцентризму на засадах 

особистісно орієнтованої технології в процесі підготовки майбутніх фахівців початкової 

освіти»; 

2. доц. Казанжи І. В. «Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до побудови 

освітньої траєкторії дитини засобами педагогіки партнерства»; 

3. доц. Паршук С. М. «Формування загальнокультурної грамотності майбутніх 

фахівців початкової освіти засобами образотворчого мистецтва як основи національної 

ідентичності»; 

4. доц. Білявська Т. М. «Формування комунікативної компетентності майбутніх 

фахівців початкової освіти»; 

5. доц. Авраменко К. Б. «Формування математичної грамотності майбутніх фахівців 

початкової освіти»; 

6. доц. Рехтета Л. О. «Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до фізичного 

розвитку та формування здорового способу життя молодших школярів»; 

7. доц. Січко І. О. «Формування компетентності майбутніх фахівців початкової освіти 

в природничих науках і технологіях»; 

8. доц. Тимченко А. А. «Формування інформаційно-цифрової компетентності 

майбутніх фахівців початкової освіти»; 

9. доц. Марущак В. С. «Мовленнєвий розвиток майбутніх фахівців початкової освіти»; 

10. доц. Казанжи О. В. «Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до 

міжкультурного спілкування засобами літературного мистецтва» 

Науковий результат ІІІ етапу (Формувального) полягає у впровадженні структурно-

функціональної модель готовності майбутніх фахівців початкової освіти до роботи в умовах 

Нової української школи.  Найбільш значущими результатами стали:  

1. підготовка програми «Світ, в якому я живу» (1-2 кл.) (Авторський колектив – 

доц. Авраменко К. Б., доц. Тимченко А. А., викл. Іванець Н. В., викл. Тарасюк А. М., 

викл. Філімонова Т. В. – під керівництвом проф. Якименко С. І.), а також навчального 

забезпечення (7 посібників) для 1 класу (автор С. І. Якименко). Схвалено колегією МОН 

(22.02.2018). Програма розроблена для 1-2 класів Нової української школи в рамках наукової 

теми кафедри. 

2. отримання почесного звання «Лідер інновацій в освіті» в номінації «Інновації в 

підвищенні якості освіти»: творче представлення проекту у формі воркшопу здійснювали 

викладачі факультету дошкільної та початкової освіти О. В. Дрозд і Н. В. Іванець у межах 

Десятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ). Був представлений 

інноваційний проект «Формування інтегрованих знань про людину і навколишній світ 

(початкова освіта)» в рамках індивідуального наукового дослідження професора С. 

Якименко.  

 

ІІІ. Розробки, які впроваджено у 2018 році за межами закладу вищої освіти або 

наукової установи (відповідно до таблиці, тільки ті, на які є акти впровадження або 



договори):  

 
№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі показники, 

які характеризують 

рівень отриманого 

наукового 

результату; переваги 

над аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровад-

ження 

Практичні 

результати, які 

отримано закладом 

вищої освіти 

/науковою 

установою від 

впровадження 

(обладнання, 

обсяг отриманих 

коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1 Методичні 

рекомендації щодо 

організації освітнього 

інтегрованого простору 

відповідно до вимог 

концепції Нової 

української школи 

 

Автор – проф. 

Якименко С. І. 

Кафедра початкової 

освіти 

Створено технологію 

інтегрованого 

освітнього процесу в 

ЗДО на засадах ідей 

та положень Нової 

української школи 

(наступність 

дошкільної та 

початкової освіти) 

Миколаївський 

дошкільний навчальний 

заклад № 139 «Золотий 

півник» Миколаївської 

міської ради 

Миколаївської обласної 

ради 

 

Адреса: м. Миколаїв 

вул. Артема, 28а 

 

Травень 

2018 р 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи із 

навчальними 

закладами 

2 Методичні 

рекомендації щодо 

формування 

загальнокультурної 

грамотності здобувачів 

початкової освіти  

 

Автор – доц. 

Паршук С. М. 

Кафедра початкової 

освіти 

Впроваджено модель 

формування 

загальнокультурної 

грамотності 

здобувачів 

початкової освіти. 

Розроблено 

методичні 

рекомендації для 

визначення 

сформованості 

загальнокультурної 

грамотності 

здобувачів 

початкової освіти 

Миколаївська 

спеціалізована школа І 

ступеня № 59 з 

поглибленим 

вивченням іноземної 

мови з 1 класу 

Миколаївської міської 

ради Миколаївської 

обласної ради 

 

Адреса: 54001 

м. Миколаїв 

вул. Адміральська, 24 

Червень 

2018 р 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи із 

навчальними 

закладами 

3 Технологія створення 

сучасного освітнього 

середовища в умовах 

упровадження ідей та 

положень Нової 

української 

 

Автор – проф. 

Якименко С. І. 

Впроваджено модель 

створення сучасного 

освітнього 

середовища в умовах 

упровадження ідей 

та положень Нової 

української  

Створено макет 

оформлення 

освітнього простору 

для 1 класу Нової 

української школи 

Миколаївський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Адреса: 54001 

м. Миколаїв, 

вул. Адміральська, 4-а 

12.06.201

8 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи із 

навчальними 

закладами 

4 Методичні 

рекомендації щодо 

збереження здоров’я 

здобувачів початкової 

освіти з урахуванням 

Впроваджено модель 

формування здорової 

та безпечної 

поведінки здобувачів 

початкової освіти 

Миколаївський 

муніципальний 

колегіум імені 

В.Д.Чайки 

 

Листопад 

2018 р 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи із 

навчальними 

закладами 



вимог Нової української 

школи 

 

Автор – доц. 

Рехтета Л. О. 

Розроблено комплекс 

профілактичних 

заходів для 

збереження здоров’я 

молодших школярів 

Адреса: 54003 

м. Миколаїв,  

вул. Котельна, 8 

5 Методичні 

рекомендації щодо 

формування 

мовленнєвих умінь і 

навичок здобувачів 

початкової освіти 

відповідно до вимог 

Нової української 

школи 

 

Автор – доц. 

Марущак В. С. 

Впроваджено модель 
формування 

мовленнєвих умінь і 

навичок здобувачів 

початкової освіти 

Створено 

консультативні 

методики, що мають 

на меті підвищення 

рівня мовленнєвих 

умінь і навичок 

молодших школярів.  

Миколаївська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 54 

Миколаївської 

міської ради 

Миколаївської обласної 

ради 

 

Адреса: 54052 

м. Миколаїв 

просп. Корабелів, 10 

28.11.201

8 
Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи із 

навчальними 

закладами 

6 Методичні 

рекомендації щодо 

формування 

компетентності 

здобувачів початкової 

освіти в природничих 

науках і технологіях 

 

Автор – доц. Січко І. О. 

 

Впроваджено модель 

формування 

компетентності 

здобувачів 

початкової освіти в 

природничих науках 

і технологіях. 

Розроблено  

рекомендації щодо 

формування у 

молодших школярів 

компетентності в 

природничих науках. 

Миколаївська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 34 

Миколаївської 

міської ради 

Миколаївської обласної 

ради 

 

Адреса: 54017 

м. Миколаїв 

вул. Лягіна, 28 

Грудень 

2018 р 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи із 

навчальними 

закладами 

7 Методичні 

рекомендації щодо 

формування 

комунікативної 

компетентності 

здобувачів початкової 

освіти 

 

Автор – доц. 

Білявська Т. М. 

 

 

Розроблено методику 

формування 

комунікативної 

компетентності 

майбутніх учителів 

початкової школи з 

використанням 

інтерактивних 

технологій та 

технологій 

критичного 

мислення 

Миколаївська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 3 

Миколаївської 

міської ради 

Миколаївської обласної 

ради 

 

Адреса: 54055  

м. Миколаїв 

вул. Чкалова, 114 

Грудень 

2018 р. 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи із 

навчальними 

закладами 

8 Методичні 

рекомендації щодо 

організації 

інтегрованого 

освітнього процесу в 

Новій українській 

школі 

 

Автори:  

проф. Якименко С. І., 

доц. Тимченко А. А., 

доц. Авраменко К.Б., 

викл. Іванець Н. В., 

викл. Тарасюк А. М., 

викл. Філімонова Т. В. 

Розроблені авторські 

методичні воркшопи, 

майстер-класи, 

лекторії для вчителів 

1-2 класів Нової 

української школи з 

метою підвищення 

рівня володіння 

ними змістом та 

ідеями реалізації 

освітньої програми 

«Світ, в якому я 

живу» (керівник – 

проф. Якименко 

С. І.) 

Миколаївський 

науково-методичний 

центр 

 

Адреса: 54003 

м. Миколаїв, 

вул. Потьомкинська, 

143-а 

 

 

 

Грудень 

2018 р. 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи із 

навчальними 

закладами 

9 Методичні 

рекомендації щодо  

використання засобів 

педагогіки партнерства 

Розроблено лекторій 

для вчителів 

початкової школи з 

побудови освітньої 

Миколаївська 

спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 22 з 

поглибленим 

Грудень 

2018 р. 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи із 

навчальними 



у роботі з батьками  

 

Автор – доц. 

Казанжи І. В. 

 

траєкторії дитини 

засобами педагогіки 

партнерства 

вивченням англійської 

мови з 1 класу 

Миколаївської 

міської ради 

Миколаївської обласної 

ради 

 

Адреса: 54029 

м. Миколаїв, 

вул. Робоча, 8 

закладами 

10 Методичні 

рекомендації щодо 

формування 

математичної 

грамотності майбутніх 

фахівців початкової 

освіти 

 

Автор – доц. 

Авраменко К. Б. 

 

Створено авторську 

методику 

формування 

математичної 

грамотності та 

компетентності 

майбутніх учителів 

початкової школи 

Миколаївська 

спеціалізована школа І 

ступеня № 59 з 

поглибленим 

вивченням іноземної 

мови з 1 класу 

Миколаївської міської 

ради Миколаївської 

обласної ради 

 

Адреса: 54001 

м. Миколаїв 

вул. Адміральська, 24 

26.12. 

2018р. 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи із 

навчальними 

закладами 

11 Методичні 

рекомендації щодо 

міжкультурного 

спілкування засобами 

літературного 

мистецтва 

 

Автор – доц. 

Казанжи О. В. 

Розроблено авторські 

сценарії семінарів-

студій «Казка як 

засіб діалогу 

культур» для 

вчителів початкової 

школи з метою 

формування 

готовності до 

міжкультурного 

спілкування 

Миколаївська 

спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 15 

Миколаївської міської 

ради Миколаївської 

обласної ради 

 

Адреса: 54030 

м. Миколаїв, 

вул. Потьомкінська, 22-

А 

 

Грудень 

2018р. 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи із 

навчальними 

закладами 

 

 

Індивідуальна дисертаційна тема дослідження «Підготовка майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів до патріотичного виховання дітей старшого 

дошкільного віку» 

 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі показники, 

які характеризують 

рівень отриманого 

наукового 

результату; переваги 

над аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровад-

ження 

Практичні 

результати, які 

отримано закладом 

вищої освіти 

/науковою 

установою від 

впровадження 

(обладнання, 

обсяг отриманих 

коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 



1  

Методичні 

рекомендації щодо 

ефективної підготовки 

майбутніх вихователів 

педагогічних 

університетів до 

патріотичного 

виховання дітей 

старшого дошкільного 

віку 

 

Автор – викл. 

Філімонова Т. В. 

 

 

Впроваджено 

структурно-

функціональну 

модель реалізації 

педагогічних умов 

формування 

готовності майбутніх 

вихователів до 

патріотичного 

виховання дітей 

старшого 

дошкільного віку у 

процесі вивчення 

гуманітарних 

дисциплін.  

Створено програму 

навчальної 

дисципліни 

«Патріотичне 

виховання дітей 

старшого 

дошкільного віку», 

яку впроваджено в 

освітній процес з 

метою підвищення 

рівня готовності 

майбутніх 

вихователів до 

патріотичного 

виховання дітей 

старшого 

дошкільного віку 

Вінницький державний 

університет імені 

М. Коцюбинського 

 

Адреса: 21001 

м. Вінниця, 

вул. Острозького, 32 

14.03.201

8 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи із 

навчальними 

закладами 

Центральноукраїнський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

В. Винниченка 

 

Адреса: 25006 

м. Кропивницький, 

вул. Шевченка, 1 

22.05.201

8 

Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна академія 

 

Адреса: 29013 

м. Хмельницький, 

вул. Проскурівського 

підпілля, 139 

26.06.201

8 

 

Розробки, які упроваджено в межах навчального закладу: 

№ 

з/

п 

Назва розробки (методики, 

технології, лабораторного 

практикуму, спецкурсу, 

факультативу, навчального 

посібника, методичних 

рекомендацій тощо) 

автори розробки, назва кафедри 

Важливі показники, які 

характеризують рівень 

отриманого наукового 

продукту; переваги над 

аналогами (теоретична 

новизна) 

Напрям 

підготовки, 

спеціальність, 

назва навчальної 

дисципліни 

Дата акту 

(довідки) 

впровадження 

Практичні 

результати, які 

отримані від 

впровадження 

 

 

 Освітня програма «Світ, в 

якому я живу» розроблена 

під керівництвом проф. 

Якименко С. І. для 1-2 

класів Нової української 

школи 

Програма ґрунтується 

на принципах 

цілісності, наступності, 

системності та 

варіативності змісту, 

органічної єдності 

національних і 

загальнолюдських 

цінностей; засадах 

особистісно 

орієнтованого, 

діяльнісного, 

інтегрованого та 

компетентнісного 

підходів, які є 

вимогами Нової 

української школи. 
Забезпечує у 

майбутньому здатність 

особистості успішно 

Спеціальність 

013 Початкова 

освіта 

 

Дисципліни циклу 

професійної 

підготовки 

(методики 

навчання в 

початковій школі) 

Схвалено 

колегією 

МОН 

України 

(22.02.2018) 

Надруковано освітню 

програму, 

підготовлено і видано 

4 статті (розробки 

інтегрованих 

сценаріїв днів) у 

науково-

методичному 

журналі «Учитель 

початкової школи» 

№1, 6, 10, 12 

(видається за 

підтримки МОН 

України та НАПН 

України) для 

вчителів 1-2 класів 

Нової української 

школи. 

Для забезпечення 

освітнього процесу в 



навчатися, провадити 

професійну діяльність, 

відчувати себе 

частиною спільноти і 

брати участь у справах 

громади. 

1 класі розроблено та 

видано навчально-

методичне 

забезпечення (7 

посібників) 

 Математична освітня 

галузь 

Автор: 

доц. Авраменко К. Б. 

 

Представлено 

результати аналізу 

змісту навчання дітей 

математики в умовах 

Нової української 

школи, творчі завдання 

з методики математики 

для студентів; розкрито 

методику 

різноманітних за 

видами занять, що 

ілюструються 

прикладами їх 

проведення. 

Спеціальність 

013 Початкова 

освіта 

 

Дисципліна 

«Методика 

навчання 

математики» 

Схвалено 

колегією 

МОН 

України 

(22.02.2018) 

Розроблено 

різнорівневі завдання 

з методики навчання 

математики для 

студентів, проведено 

аналіз змісту 

навчання дітей 

математики в умовах 

Нової української 

школи, запроваджено 

творчі завдання з 

методики математики 

для студентів; 

розкрито методику їх 

використання. 

 Інформатична освітня 

галузь 

Автор: 

доц. Тимченко А. А. 

 

Представлено 

результати аналізу 

змісту навчання дітей 

інформатики в умовах 

Нової української 

школи, творчі завдання 

з методики 

інформатики для 

студентів 

Напрям підготовки 

6.010102 

Початкова освіта 

Дисципліна 

«Методика 

навчання 

інформатики» 

Схвалено 

колегією 

МОН 

України 

(22.02.2018) 

Розроблено 

навчально-

методичний посібник 

для студентів 

закладів вищої освіти 

«Інформатика та 

сучасні інформаційні 

технології 

з методикою 

навчання» 

 Мовно-літературна освітня 

галузь 

Автор: 

викл. Іванець Н. В. 

 

Представлено 

результати аналізу 

змісту навчання дітей 

української мови та 

літератури в умовах 

Нової української 

школи, творчі завдання 

з методики навчання 

української мови та 

літератури для 

студентів. 

Спеціальність 

013 Початкова 

освіта 

 

Дисципліна 

«Методика 

навчання 

української мови, 

літературного 

читання та 

каліграфія» 

Схвалено 

колегією 

МОН 

України 

(22.02.2018) 

Розроблено 

методичний посібник 

«Педагогічні 

технології в 

початковій школі. 

Збірник 

інтерактивних вправ» 

 Природнича освітня галузь 

Автор: 

викл. Філімонова Т. В. 

 

Представлено 

результати аналізу 

змісту навчання дітей 

природничого 

матеріалу в умовах 

Нової української 

школи, творчі завдання 

з методики навчання 

природознавства для 

студентів. 

Спеціальність 

013 Початкова 

освіта 

 

Дисципліна 

«Методика 

навчання 

природознавства і 

суспільствознавств

а» 

Схвалено 

колегією 

МОН 

України 

(22.02.2018) 

Модель, інноваційні 

технології 

використання 

дослідів у 

природничій галузі в 

умовах інтегрованого 

освітнього простору.  

 Мистецька освітня галузь 

Автор: 

викл. Тарасюк А. М. 

 

Представлено 

результати аналізу 

змісту навчання дітей 

різних видів мистецтва 

в умовах Нової 

української школи, 

творчі завдання з 

методики навчання 

образотворчого 

мистецтва для 

Спеціальність 

013 Початкова 

освіта 

 

Дисципліна 

«Образотворче 

мистецтво з 

методикою 

навчання» 

Схвалено 

колегією 

МОН 

України 

(22.02.2018) 

Розроблено 

навчально-

методичний посібник 

«Теорія та технологія 

дитячої творчості» 



студентів. 

      

IV. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 

2018 р. в зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus, 

Web of Science): 

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

Статті 

1     

2     

 

------------------------------ 

 

V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих 

учених у 2018 р., зокрема  вказати переможців  наукових конкурсів, олімпіад тощо. 

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці: 

Звітний період Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 

учених, які працюють у 

закладі вищої освіти 

або науковій установі 

Відсоток молодих 

учених, які 

залишаються у 

закладі вищої освіти 

або науковій 

установі після 

закінчення 

аспірантури 

2018 р. 36/ 24% 2 1 

Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки. 

 

 

VI. Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо за науковими напрямами, 

зазначеними у розділі II), їх напрями діяльності, робота з замовниками(зазначити назву 

підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи – до 30 рядків). 

Лабораторія-клас (ауд. 01.408) є допоміжним методичним кабінетом при кафедрі 

початкової освіти у складі факультету дошкільної та початкової освіти. Метою діяльності 

класу є методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до роботи в умовах 

Нової української школи за освітніми галузями, висвітленими в Державному стандарті 

початкової освіти і типових та варіативних програмах початкової освіти. У лабораторії-класі 

імітовано освітнє середовище класу для здобувачів початкової освіти відповідно до вимог 

Нової української школи. Це дає змогу студентам спеціальності 013 Початкова освіта 

швидше адаптуватися до безпосередньої практичної діяльності. 

 

VII.Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

(надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва: 

характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного 

співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку,  зазначити,  які  

грантові  програми  виконуються, на  підставі  яких  договорів  чи  угод,  яких  результатів  

досягнуто).  



Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по 

кожній країні) викласти за формою(тільки ті, з якими укладено договори на виконання 

науково-дослідних робіт або отримано гранти): 

В Академії менеджменту і адміністрування в Ополі (Польща) в рамках Міжнародного 

проекту «Освітній візит до Європи» пройшли стажування доц. Паршук С. М., доц. 

Тимченко А. А., викл. Іванець Н. В.. Стажування проходило на факультеті педагогіки за 

напрямом: «Педагогіка дошкільного виховання та початкової школи». Розпочато 

дистанційно-очне проходження стажування доц. Січко І. О. у Вищій лінгвістичній школі (м. 

Ченстохов, Польща)  

Викладачі взяли участь з виїздом за кордон у наукових заходах Вищої школи 

менеджменту і адміністрування (м. Ополе, Польща): 

1) доц. Авраменко К. Б. і доц. Рехтета Л. О.: науково-практичний семінар «Eurointegration 

processes in the modern education space: psychological and pedagogical aspects» (25-27 квітня 

2018 р.); 

2) доц. Білявська Т. М.: Міжнародна конференція «Актуальні проблеми педагогічної освіти: 

європейський вимір» (жовтень 2018 року); 

3) доц. Паршук С. М.: науковий семінар «Євроінтеграціні процеси в сучасному освітньому 

просторі» (15-23 листопада). 

 

Країна-партнер 

(за алфавітом) 

Установа- 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

 

VIII. Відомості щодо поліпшення рівня  інформаційного забезпечення наукової 

діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних  

провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність (із 

зазначенням окремо кожної бази та відповідного трафіка).  

 

--------------------------------- 

ІХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у 

межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, зареєстровану в 

УкрІНТЕІ наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків). 

 

Тема НДР кафедри початкової освіти:  «Підготовка майбутніх фахівців початкової 

освіти в умовах нової української школи» (0117U004487; керівник – проф. Якименко С. І.). 

Термін виконання: лютий 2017 р. - грудень 2019 р. 

Предмет дослідження:  педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців 

початкової освіти до професійної діяльності в умовах нової української школи. 

Об'єкт дослідження: процес підготовки майбутніх фахівців початкової освіти до 

професійної діяльності в умовах нової української школи. 

Мета науково-дослідної роботи. Теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити методичну систему формування готовності майбутніх фахівців початкової освіти 

в умовах Нової української школи. 

Проміжний результат виконуваного етапу (Формувального) -  Структурно-

функціональна модель готовності майбутніх фахівців початкової освіти до роботи в умовах 

Нової української школи. 

Результати досліджень викладачів кафедри апробовано в роботі міжнародних та 

всеукраїнських конференцій. На базі кафедри організовано та проведено 2 Всеукраїнські 

науково-практичні конференції: «Реформування початкової школи: проблеми та перспективи» 



(20-21 березня 2018 р.), «Державні стандарти дошкільної та початкової освіти в умовах нової 

української школи: теорія і практика» (17 жовтня). Кафедра виступила співорганізатором 2 

конференцій: Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична конференція 

«Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови Нової 

української школи» (м. Херсон, 19-20 квітня 2018 р.), Всеукраїнська науково-практична 

конференція з міжнародною участю «Підготовка фахівців у контексті становлення Нової 

української школи» (м. Житомир,  21–22 березня 2018 р.). 

Здійснюється співпраця із закладами освіти, з якими було підписано договори (ЗВО: 

МОІППО, Херсонський державний університет, Житомирський державний університет імені 

Івана Франка тощо та ЗОШ м. Миколаєва (54, 34, 22, 15, 59 та ін.)), з проблеми підготовки 

майбутніх фахівців початкової освіти в умовах нової  української школи. Підтвердженням 

співпраці стали акти про впровадження результатів досліджень викладачів (6 актів). 

За наказом департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації № 575 

від 23.08.2017 на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 50, 57, 64 і НВК № 2 «Зоря» проводиться 

дослідно-експериментальна робота за темою «Упровадження технології інтегрованого 

навчання в початковій школі на засадах ідей та положень Нової української школи» 

(науковий керівник – проф. Якименко С. І.) 

 

Х. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

 Оновити дані про закупівлю за останній рік унікальних наукових приладів та 

обладнання іноземного або вітчизняного виробництва вартістю за формою: 

 

№ 

з/п 

Назва приладу (українською мовою 

та мовою оригіналу) і його марка, 

фірма-виробник, країна походження 

Науковий(і) напрям(и) та 

структурний(і) підрозділ(и) 

для якого (яких) здійснено 

закупівлю 

Вартість, 

тис. гривень 

1 2 3 4 

    

---------------------------------------- 

 

XІ. Заключна частина 

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового 

процесу у закладах вищої освіти та наукових установах до департаменту науково-технічного 

розвитку МОН, основні труднощі та недоліки в роботі закладів вищої освіти та наукових 

установ при провадженні наукової та науково-технічної діяльності у 2018 році. Пропозиції та 

зауваження щодо налагодження більш ефективної роботи в організації цих процесів. 

 

 

Завідувач кафедри                                                                  С. І. Якименко 

  

 

 

  



Додаток 2 до наказу 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 04.12.2018 № 436 

 

ПОКАЗНИКИ 

наукової та науково-технічної діяльності  

факультету 

за 2018 р. 

№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової 

установи 
2018 р. 

1. Підготовка наукових кадрів  
 Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього 2 
  з них: – з відривом від виробництва 2 
    без відриву від виробництва - 
 Чисельність аспірантів, прийнятих у звітному періоді - 
 Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури у звітному періоді, 

усього 
1 

  з них: – із захистом дисертації - 
 Кількість діючих спеціалізованих вчених рад  - 
 Кількість спеціальностей у спеціалізованих вчених радах, всього - 
  з них: – спеціальностей у докторських спеціалізованих вчених 

радах 
- 

   – спеціальностей у кандидатських спеціалізованих вчених 

радах 
- 

 Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього 1 
 з них: – кандидатських дисертацій 1 
  – захищених у спеціалізованих вчених радах закладу вищої 

освіти/наукової установи, усього 

- 

  у тому числі: – захищених працівниками закладу вищої 

освіти/наукової установи 

- 

  – захищених сторонніми працівниками 1 
  – захищених у спеціалізованих вчених радах за межами закладу 

вищої освіти/наукової установи, усього 

1 

  – докторських дисертацій - 
  – захищених у спеціалізованих вчених радах закладу вищої 

освіти/наукової установи, усього 

- 

  у тому числі: – захищених працівниками закладу вищої 

освіти/наукової установи 

- 

  – захищених сторонніми працівниками - 
  – захищених у спеціалізованих вчених радах за межами закладу 

вищої освіти/наукової установи, усього 

- 

 Достроково захищені дисертації у період навчання в аспірантурі за 

державним замовленням 
- 

 Кількість аспірантів, які залишилися працювати у закладі вищої 

освіти/науковій установі 

1 

2. Фінансування науково-технічної діяльності  
 Обсяг фінансування із загального фонду(держбюджетні теми), тис. грн., 

усього, з них: 
- 

  – фундаментальних досліджень - 
  – прикладних досліджень  - 



№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової 

установи 
2018 р. 

  – науково-технічних (експериментальних) розробок - 
  – збереження наукових об'єктів, що становлять національне 

надбання 
- 

  – проведення міжнародних наукових заходів - 
  – інше - 
 Обсяг надходжень до спеціального фонду за результатами наукової та 

науково-технічної діяльності, тис. грн., усього, з них: 
- 

  – обсяг фінансування науково-технічних робіт за державними 

цільовими програмами 
- 

  – обсяг фінансування науково-технічних робіт за державним 

замовленням 
- 

  – обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за 

проектами  міжнародного  співробітництва (гранти, наукові проекти) 
- 

  – обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за 

госпдоговорами 
- 

   у тому числі: – міжнародними - 
  – обсяг фінансування за надання наукових послуг - 
  – обсяг фінансування фундаментальних досліджень, з них: - 
  – за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень - 
  –надходження від надання платних послуг та виконання наукових і 

науково-технічних робіт, що акумулюються на рахунках інших КПКВК  
- 

3. 
Результативні показники виконання наукових, науково-технічних 

робіт 
 

 Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і 

техніки,  Державних премій 
- 

 Кількість лауреатів,  всього - 
 Кількість робіт, відзначених  міжнародними нагородами, усього - 
 Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково-

технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників 

(спец. фонд), усього 

- 

  з них: – наукові, науково-технічні роботи за державними 

цільовими програмами   
- 

   – наукові, науково-технічні роботи за державним 

замовленням 
- 

   – кількість міжнародних грантів - 
   – кількість міжнародних договорів на виконання наукових 

та науково-технічних робіт 
- 

   – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами - 
   у тому числі: – міжнародними - 
 Кількість наукових і науково-технічних робіт, які виконувались в межах 

кафедральної тематики: 
1 

  з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ   1 
 Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт за рахунок 

коштів загального фонду державного бюджету у звітному періоді, 

усього, в тому числі: 

- 

  – фундаментальні дослідження - 
  – прикладні дослідження - 
  – прикладні розробки - 
 Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт, договорів на 

науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів 

замовників, усього 

- 



№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової 

установи 
2018 р. 

  з них: – наукові, науково-технічні роботи за  державними 

цільовими програмами 
- 

   – наукові, науково-технічні роботи за державним 

замовленням  
- 

   – наукові, науково-технічні роботи за проектами 

міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 
- 

   – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами - 
   у тому числі: – міжнародними - 
   – фундаментальні дослідження, з них: - 
   – за грантами Державного фонду фундаментальних 

досліджень 
- 

   – інше, з них: - 
   – договори на наукові та науково-технічні послуги - 
 Кількість закінчених наукових і науково-технічних робіт, які 

виконувались в межах кафедральної тематики: 
- 

  з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ   - 
 Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, 

симпозіумів), всього 
- 

  – з них: всеукраїнських - 
  – міжнародних, всього - 
 Взято участь у виставках, всього - 
  з них: – у національних - 
   – у міжнародних - 
 Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними 

закладами вищої освіти/науковими установами, установами, 

організаціями 

- 

 Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в тому 

числі: 
- 

 " – нової техніки - 
 " – нових технологій - 
 " – нових матеріалів - 
 " – сортів рослин та порід тварин - 
 " – методів, теорій - 
 " – інше*(із зазначенням позицій) - 
 Впроваджено НТП у виробництво, створеної у відповідні періоди, усього 

одиниць, у тому числі: 
- 

 " – нової техніки - 
 " – нових технологій - 
 " – нових матеріалів - 
 " – сортів рослин та порід тварин - 
 " – методів, теорій - 
 " – інше*(із зазначенням позицій) - 
 Впроваджено НТП  у освітній процес, створеної у відповідні періоди, 

усього одиниць, у тому числі: 
- 

 " – нової техніки - 
 " – нових технологій - 
 " – нових матеріалів - 
 " – сортів рослин та порід тварин - 
 " – методів, теорій - 
 " – інше*(із зазначенням позицій)  - 



№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової 

установи 
2018 р. 

4.  Наукові праці  
 Опубліковано монографій 5 
 Усього одиниць монографій в Україні 3 
 Усього одиниць монографій за кордоном 2 
 Опубліковано підручників, навчальних посібників 20 
 Кількість публікацій (статей) 44 
 Усього одиниць, опублікованих в Україні 26 
 Усього одиниць, опублікованих за кордоном 8 
 Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Scopus - 
 Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних WebofScience - 
 Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних для соціо-

гуманітарних наук Copernicus 
10 

 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних 

Scopus 
- 

 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази 

даних,Webofscience 
- 

 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних 

для соціо-гуманітарних наук Copernicus 
- 

 В інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) - 

5. 
Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних 

робіт 
 

 Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому 

числі: 
- 

 " – в Україні, з них: - 
  – патентів на винаходи - 
 " – за кордоном, з них: - 
  – патентів на винаходи - 
 Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі: 29 (авт. свід.) 

 " – в Україні, з них: - 
  – патентів на винаходи - 
 " – за кордоном, з них: - 
  – патентів на винаходи - 
  – відкриття - 
 Кількість проданих ліцензій,  - 
  - усього одиниць - 
  - отриманих коштів від продажу (тис. грн.) - 
 Кількість «ноу-хау», переданих замовнику  - 

6. Інноваційна інфраструктура  
 Кількість елементів інноваційної інфраструктури, створених за звітній 

період, усього одиниць, з них: 
- 

   – бізнес-інкубатори - 
   – технопарки - 
   – наукові парки - 
   – навчально-наукові виробничі комплекси - 
   – інше (із зазначенням позицій) - 

7. Наукова робота студентів  
 Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР, усього осіб, з 

них: 
36 

 Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів 11 



№ 

з/п 

Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової 

установи 
2018 р. 

студентських НДР, з них: 
   – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР - 
   –переможці міжнародних конкурсів студентських НДР - 
 Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього, з них: 63 
   – самостійно 35 
 Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України - 

8. Молоді вчені закладу вищої освіти та наукової установи (до 35 років)  
 Чисельність молодих учених : 2 
   – доктори наук - 
   – кандидати наук - 
   – аспіранти 1 
   – докторанти - 
   – без ступеня, не включаючи аспірантів 1 
 Кількість науковців, що отримували премії, з них: - 
  – гранти Президента України для підтримки наукових досліджень 

молодих вчених 
- 

  – гранти Президента України докторам наук для здійснення 

наукових досліджень 
- 

  – щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді - 
  – щорічні премії Президента України для молодих учених - 
  – премії Верховної Ради України найталановитішим молодим 

ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень науково-

технічних розробок 

- 

  – премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді 

у розбудові України 
- 

  – стипендії Верховної Ради України - 
  – стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених - 
 Кількість наукових праць, за участю молодих вчених 7 
 Опубліковано монографій, з них: 1 
   – за кордоном 1 
 Опубліковано підручників, навчальних посібників 1 
 Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них: 5 
   – статей у зарубіжних виданнях, в тому числі: 1 

   – у міжнародній науковометричній базі даних Scopus - 
   WebofScience  
   для соціо-гуманітарних наук Copernicus 1 
 Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 

даних Scopus 
- 

   WebofScience - 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

для соціо-гуманітарних наук Copernicus 
- 

 Подано проектів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок на конкурс молодих учених, з них: 
- 

   – кількість проектів, що стали переможцями - 
 Молоді вчені закладу вищої освіти або наукової установи, які є 

експертами у Експертній раді МОН або інших дорадчих органах 
- 

 

Завідувач кафедри                                                                               С. І. Якименко 


