
МНУ ІМ.В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО - «ЛІДЕР ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ» 

23-25 жовтня в Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася восьма 

Міжнародна виставка освіти за кордоном «World EDU» і десята Міжнародна 

виставка «Інноватика в сучасній освіті». Організатором виставки виступила 

компанія «Виставковий світ», за підтримки та при безпосередній участі 

Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук 

України. 

У знаковому, ювілейному форумі взяли участь заклади вищої та неперервної 

освіти, наукові установи і професійно-технічні навчальні заклади, учбово-

методичні центри, школи, заклади дошкільної освіти, позашкільні заклади, освітні 

фонди і культурні представництва, освітні видавництва і друкарні, виробники та 

постачальники засобів освіти та ін. Цьогоріч у роботі виставки взяли участь 550 

учасників не лише з України, а й із Польщі, Болгарії, Франції, Чехії, США. 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, за 

традицією, взяв участь у виставці, представивши свої здобутки за останній рік. Це 

й нові монографії, посібники, підручники, і олімпійські кубки, і серія випусків 

Наукового вісника, рекламні буклети спеціальностей тощо. 

Відчуваємо велику гордість, адже наш університет удостоєно почесного звання – 

«Лідер інновацій в освіті» в номінації «Інновації в підвищенні якості освіти». Цю 

нагороду МНУ імені В.О. Сухомлинського здобув завдяки інноваційному проекту 

завідувача кафедри початкової освіти, доктора філософії в галузі освіти, 

професора Світлани Іванівни Якименко: «Формування інтегрованих знань про 

людину і навколишній світ (початкова освіта)». Творче представлення проекту у 

формі воркшопу здійснювали викладачі факультету дошкільної та початкової 

освіти Олена Володимирівна Дрозд і Наталія Володимирівна Іванець у межах 

Десятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті», за що отримали 

іменні сертифікати. 

Вітаємо Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського і 

Світлану Іванівну Якименко зі здобуттям почесного звання «Лідер інновацій в 

освіті»! 
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ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  – ВЕКТОР НА 

НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ 

22 листопада 2018 року на факультеті дошкільної та початкової освіти 

відбулося відкриття навчальної лабораторії з методик початкової освіти за 

вимогами Нової української школи. Почесними гостями лабораторії стали: 

Сухомлинська Ольга Василівна – український педагог, академік Національної 

академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, донька відомого педагога Василя 

Сухомлинського; Ляшенко Олександр Іванович - доктор педагогічних наук, 

професор, академік Національної академії педагогічних наук України; Богуш Алла 

Михайлівна – завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. 

Ушинського, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії педагогічних і 

соціальних наук (м. Москва), Міжнародної слов’янської Академії освіти ім. Я. А. 

Коменського, Академії наук вищої школи, Міжнародної Академії духовних наук. 

Завідуюча кафедрою початкової освіти, професор Якименко Світлана 

Іванівна провела для гостей екскурсію лабораторією-класом та ознайомила з 

програмою «Світ, в якому я живу», яку підготував авторський колектив кафедри 

початкової освіти (доц. Тимченко А. А., доц. Авраменко К. Б., викл. Іванець Н. В., 

викл. Тарасюк А. М., викл. Філімонова, викл. Бублик А. Г.) під керівництвом 

проф. Якименко С. І., та навчально-методичним наповненням лабораторії-класу. 

 



 

 

 

 

 

 

http://preschool.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181120_175950.jpg
http://preschool.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181120_180037.jpg
http://preschool.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181122_110709.jpg
http://preschool.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181122_110920.jpg
http://preschool.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181126_165027.jpg
http://preschool.mdu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181122_110626.jpg


МЕТОДИЧНИЙ ВОРКШОП: ЗНАЙОМСТВО З ОСВІТНЬОЮ 

ПРОГРАМОЮ «СВІТ, В ЯКОМУ Я ЖИВУ» ТА АВТОРСЬКОЮ 

ІНТЕГРОВАНОЮ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ 

РОЗРОБЛЕНОЇ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ПРОФ. ЯКИМЕНКО С. І. 

13 листопада 2018 р. на базі Миколаївської загальноосвітньої школи №50 ім. Г. Л. Дівіної 

відбувся методичний воркшоп з метою знайомства з освітньою програмою «Світ, в якому я 

живу» (1-2 класи), розробленою під керівництвом проф. Якименко С. І., та авторською 

інтегрованою особистісно-орієнтованою технологією. Організаторами виступили НМЦ і 

кафедра початкової освіти МНУ ім. В. О. Сухомлинського. 

Конструкт методичного воркшопа: 

Сфера життєдіяльності людини 

«Людина і природа», «Людина і культура» 

Наскрізний змістовий модуль тижня 

У світі добрих справ 

Тема дня 

Авторська казка Г. К. Андрерсена «Дюймовочка» 

Інтегрований освітній простір 

Смисловий концепт «Я зичу вам добра»  (в межах кількох споріднених дисциплін) 

І. Ранкове рандеву 

ІІ. Інтегрований блок освітніх галузей 

2.1 Мовно-літературна освітня галузь 

2.2 Природнича освітня галузь 

2.3 Інформатична освітня галузь 

2.4 Математична освітня галузь 

Психологічний стоп 

ІІІ. Підсумок. SWOT – аналіз 

 Учасники воркшопу: 

Якименко Світлана  Іванівна, доктор філософії в галузі освіти, професор, завідувач кафедри 

початкової освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського  



Авраменко Квітослава Богданівна, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського 

національного університету  імені В. О. Сухомлинського; 

Тимченко Алла Анатоліївна, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського 

національного університету  імені В. О. Сухомлинського; 

Дрозд Олена Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та дитячої психології Миколаївського 

національного  університету  імені  В. О. Сухомлинського; 

Іванець Наталія Володимирівна, викладач кафедри початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського; 

Філімонова Тетяна Володимирівна, викладач кафедри початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
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ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ДЕРЖАВНІ 

СТАНДАРТИ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА" 

17 жовтня 2018 р. на факультеті дошкільної та початкової освіти відбулася Всеукраїнська 

науково-практична конференція "Державні стандарти дошкільної та початкової освіти в умовах 

Нової української школи: теорія і практика". 

Із вітальним словом до учасників конференції звернувся Ситченко Анатолій Люціанович – 

проректор із науково-педагогічної роботи, доктор педагогічних наук, професор Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Під час роботи конференції працювало 3 секції: 

Перша секція “ Педагогіка партнерства у сучасному освітньому середовищі ” працювала на 

кафедрі початкової освіти, її роботу очолила Казанжи Ірина Володимирівна – доктор філософії в 

галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

Роботою другої секції “ Ключові компетентності Нової української школи (дошкільна та 

початкова ланки)” керувала Якименко Світлана Іванівна – доктор філософії в галузі освіти, 

професор, завідувач кафедри початкової освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

Третя секція «Підготовка вмотивованого і кваліфікованого педагога» працювала під 

головуванням Трифонової Олени Сергіївни – доктора педагогічних наук, професора, завідувача 

кафедри дошкільної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. 

Сухомлинського 

Учасники конференції виступили з науковими доповідями на пленарному та секційних 

засіданнях, де обговорювали актуальні питання: 

1. Універсальність педагогічного новаторства: авторська інтегрована особистісно-

орієнтована технологія в закладах освіти (Якименко Світлана Іванівна – доктор філософії 

в галузі освіти, професор, завідувач кафедри початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського) 

2. Використання педагогіки партнерства у побудові індивідуальної освітньої траєкторії 

дитини (Казанжи Ірина Володимирівна – доктор філософії в галузі освіти, доцент 

кафедри початкової освіти Миколаївського національного університету імені В.О. 

Сухомлинського). 

3. Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в Новій українській школі: 

морально-етичний аспект (Тесленко Світлана Олегівна – викладач кафедри дошкільної 

освіти Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. 

4. Використання педагогіки партнерства у роботі з батьками (Дейнега Ірина Олегівна – 

студентка 448 групи факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В.О.Сухомлинського). 

5. Виховання громадянина як важлива компетенція Нової української школи на засадах 

філософії В. О. Сухомлинського (Бородина Єлизавета Георгіївна – студентка 448 групи 

факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного університету 

імені В.О.Сухомлинського). 

6. Формування загальнокультурної грамотності майбутніх фахівців Нової української 

школи засобами образотворчого мистецтва як основи національної ідентичності (Паршук 



Світлана Миколаївна – доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри початкової 

освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського). 

7. Формування компетентності майбутніх фахівців початкової освіти в природничих науках 

і технологіях. (Січко Ірина Олександрівна – доктор філософії в галузі освіти, доцент 

кафедри початкової освіти Миколаївського національного університету імені В.О. 

Сухомлинського.) 

8. Формування математичної грамотності майбутніх фахівців Нової української школи 

(Авраменко Квітослава Богданівна – доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри 

початкової освіти Миколаївського національного університету імені В. О. 

Сухомлинського.) 

9. Розбудова Нової української школи в контексті ідей Василя Сухомлинського 

(Соколовська Олександра Семенівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. 

Сухомлинського). 

10. Підготовка майбутніх учителів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 

аспекті Нової української школи (Курчатова Анжеліка Віталіївна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського). 

11. Підготовка майбутніх вчителів початкової освіти до використання інформаційно-

комунікаційних технологій: праксеологічний аспект (Тимченко Алла Анатоліївна – 

доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського). 

12. Мотивація як засіб саморозвитку й самореалізації особистості педагога Нової української 

школи (Наумчук Світлана Вікторівна – магістрантка заочної форми навчання 

спеціальності «Початкова освіта» Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського). 

13. Внутрішня мотивація педагогічної діяльності. Особливості активізації професійного 

саморозвитку вчителя Нової української школи (Дмитренко Анна Павлівна – 

магістрантка денної форми навчання спеціальності «Початкова освіта» Миколаївського 

національного університету імені В.О.Сухомлинського). 

14. Проблема психологічної готовності дитини до навчання в умовах Нової української 

школи (Бабаян Юлія Олександрівна - доктор філософії в галузі соціальних та 

поведінкових наук, доцент кафедри педагогіки та інклюзивної освіти Миколаївського 

національного університету імені В.О.Сухомлинського) 

  

Учасникам конференції був запропонований огляд нової навчально-методичної літератури для 

Нової української школи та виставка творчіх робіт студентів. 

Особливий інтерес викликала програма «Світ, в якому я живу» за авторською інтегрованою 

особистісно-орієнтованою технологією С. Якименко затверджена як типова і схвалена МОН 

України для використання в загальноосвітніх закладах І ступеня. 
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МАЙСТЕР-КЛАС "АВТОРСЬКА ІНТЕГРОВАНА ОСОБИСТІСНО-

ОРІЄНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ШКОЛИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ПРАКТИКА" 

19 вересня 2018 р. відбувся обласний методичний актив для фахівців органів 

управління освітою місцевого самоврядування та науково-методичних установ, які 

відповідають за початкову освіту "Організаційно-методичні засади освітнього 

процесу в початковій школі у 2018-2019 н.р." (на базі МОІППО). 

Викладачі факультету дошкільної та початкової освіти Якименко С. І. - 

професор, завідувач кафедри початкової освіти, Дрозд О. В. - доцент кафедри 

педагогіки та інклюзивної освіти, Іванець Н. В. - викладач кафедри початкової 

освіти, Філімонова Т. В. - аспірант, провели майстер-клас "Авторська інтегрована 

особистісно-орієнтована технологія в умовах Нової української школи: теорія, 

методика, практика" 
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УЧАСТЬ КАФЕДРИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ОСВІТНІЙ ЯРМАРЦІ 

М.МИКОЛАЄВА "ПЕРЕХІД ДО НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ - 

КЛЮЧОВЕ ЗАВДАННЯ СЬОГОДЕННЯ" 

21 і 29 серпня 2018 року кафедра початкової освіти представляла на 

педагогічному подіумі міста і області програму «Світ, в якому я живу», 

підготовлену колективом викладачів на чолі з професором Світланою Іванівною 

Якименко в рамках освітньої ярмарки найуспішніших практик «Перехід до Нової 

української школи – ключове завдання сьогодення». 

Найкращі методичні і творчі здобутки за минулий навчальний рік було 

представлено на цих виставках спільними зусиллями кафедри і шкіл міста, які 

проходили апробацію програми. Це ЗОШ № 50, 57, 64, НВК №2. Наразі програма 

«Світ, в якому я живу» за авторською інтегрованою особистісно-орієнтованою 

технологією С. Якименко затверджена як типова і схвалена МОН України для 

використання в загальноосвітніх закладах І ступеня. 

Перший заступник міського голови Володимир Криленко підкреслив, що 

підтримка шкіл міста і області, які будуть реалізовувати і впроваджувати дану 

програму буде максимальною. 

Отож бажаємо творчих злетів, невичерпного джерела енергії і подальших 

успіхів всьому професорсько–викладацькому складу кафедри і факультету 

дошкільної та початкової освіти у новому навчальному році в умовах реалізації 

проектів Нової української школи! 
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІТНЯ ШКОЛА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

21 червня на базі відпочинку «Лагуна Бриз» у селі Чорноморка Очаківського району 

Миколаївської області відбулася Всеукраїнська літня школа вчителів початкових класів 

«Інтегрована особистісно-орієнтована технологія «Світ, в якому я живу» професора 

Світлани Якименко. Захід організований і проведений в рамках угоди про співробітництво 

між Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (кафедра 

теорії й методики дошкільної та початкової освіти) та Миколаївським національним 

університетом імені В. О. Сухомлинського (кафедра початкової освіти) з метою 

ознайомлення учителів початкових класів із результатами дослідно-експериментальної 

роботи регіонального рівня з теми «Упровадження інтегрованої технології в початковій 

школі на засадах ідей та положень Нової української школи». 
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СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ З ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ 

ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

19 квітня відбувся семінар-практикум для експериментальних класів ЗЗСО № 57, 50, 64 на базі 

НВК №2 "Зоря" з проблеми впровадження інтегрованої особистісно-орієнтованої технології в 1 

класі (автор професор С. І. Якименко) 
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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 

РОБОТА У ШКОЛАХ МИКОЛАЄВА 

За наказом департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації 

на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 57 проводиться дослідно-експериментальна робота за 

темою «Упровадження технології інтегрованого навчання в початковій школі на 

засадах ідей та положень Нової української школи» (науковий керівник — зав. 

кафедри початкової освіти, проф. Якименко С. І.). 

30.01.2018 р. відбулися відкриті інтегровані дні в 1 класах, вчителі: Шаюк Н. 

М. та Федоровська Н. М. Сфера життєдіяльності "Людина і природа" 

Змістовий модуль "Фауна" 

Тема інтегрованого дня "Свійські, дикі тварини" 
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За наказом департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації 

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.) 
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