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

23-25 жовтня 2018 р. 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»! 



 



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. 



 
 



 



 



 

МНУ імені В.О. Сухомлинського отримав почесне золото 

 

22-24 жовтня 2019 р. у Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася дев’ята 

Міжнародна виставка освіти за кордоном «World EDU» і одинадцята 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. 

 

Учасниками виставки стали заклади вищої та неперервної освіти, наукові 

установи і професійно-технічні заклади освіти, навчально-методичні центри, 

заклади дошкільної освіти, школи, позашкільні заклади, освітні фонди і культурні 

представництва, освітні видавництва і приватні 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, Словаччини, Чехії, США, 

Франції. Виставку відвідало більше ніж 11000 осіб. 

 

У межах Одинадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» 

відбувалися семінари, презентації, майстер-класи, воркшопи, під час яких учасники 

презентували учням, студентам, батькам і всім зацікавленим відвідувачам найкращі 

освітні, цифрові, науково-технічні, медичні, мистецькі інновації, досвід співпраці із 

закордонними закладами освіти. Разом з тим, під час круглих столів, експертних 

дискусій, тренінгів відбувалося активне обговорення актуальних проблем сучасної 

освіти, напрямів підвищення якості освіти, сучасних методів і форм роботи. 

 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського виборов 

золоту медаль, завдяки інноваційному проекту професора Світлани Іванівни 

Якименко: «Універсальність педагогічного новаторства: інтегрована особистісно-

орієнтована технологія в закладах освіти». 

 

Творче представлення авторського проекту у формі нетворкінгу здійснювали 

викладачі факультету дошкільної та початкової освіти Алла Тимченко, Олена Дрозд 

і Наталія Іванець, за що отримали іменні сертифікати. 

 

Вітаємо ректора Миколаївського національного університету імені В.О. 

Сухомлинського Валерія Дмитровича Будака і Світлану Іванівну Якименко зі 

здобуттям почесної нагороди!
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