
  ЗВІТ 

з організаційно – виховної роботи 

кафедри початкової освіти 

факультету дошкільної та початкової освіти 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

за І  семестр 2017-2018 н. р. 

 

 Протягом першого семестру 2017-2018 навчального року організаційно-

виховна діяльність на кафедрі початкової освіти здійснювалася відповідно до 

плану роботи кафедри та рекомендацій Міністерства освіти і науки України 

щодо поліпшення виховного процесу студентської молоді, стимулювання 

самоврядування у ВНЗ ІІІ-IV ступеня акредитації. Студенти активно 

долучалися до організації та проведення виховних заходів і виставок, 

благодійних акцій і трудових десантів, які проводила кафедра. 

№ Термін Назва заходу Відповідальні Позначка 

про 

виконан

ня 

І семестр  

1. 1 вересня “Вивчай Європу – змінюй Україну – країна 

починається з тебе”  
Святкова лінійка для першокурсників, 

урочисті кураторські 

години 

Паршук С.М., 

Січко І.О., Казанжи 

О.В., 

куратори 

академічних груп 

Викон. 

2. 

1 вересня  
Круглий стіл «Оновлення змісту 

навчання у початковій школі» 

Паршук С.М.,  

викладачі кафедри 

початкової освіти, 

студенти IV, ІІ 

(СК) курсів 

Викон. 

3. 

5 вересня «Твори добро!» 

Участь у святкуванні 15 – річчя будинку 

людей похилого віку та інвалідів м. 

Миколаєва 

Іванець Н.В., 

Тарасюк А.М. 

Викон. 

4. 
вересень-

листопад 

«Екологічна осінь» 

Проект 
Січко І.О. 

Викон. 

5. 8 вересня 

«Мовна грамотність як умова  

професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи» (захід до 

Міжнародного дня грамотності) 

Марущак В.С., 

Білявська Т.М., 

студенти 1-ІІ курс 

Викон. 

6. 
9-10 

вересня 

«Миколаїв – моя маленька Батьківщина» 

Кураторські години до Дня міста, свято 

на вул..Соборній 

Куратори 

академічних груп 

Викон. 

7. 

14 

вересня 

2017 року 

Проведення зборів для студентів I курсу, 

які проживають в гуртожитку 

Куратори І курсу 

Паршук С.М., 

Січко І.О.,  

Казанжи О.В. 

Викон. 

8. 
21 

вересня 
День Миру  (виховні бесіди) 

Куратори 

академічних груп 

Викон. 

https://drive.google.com/file/d/0B6mbipmLa0SUZUh1UXJ2a1U5NlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6mbipmLa0SUZUh1UXJ2a1U5NlU/view?usp=sharing


9. 
22 

вересня 

Виховні години до Дня партизанської 

слави України «Партизанськими 

стежками» 

Куратори 

академічних груп 

Викон. 

10. 

25-29 

вересня 

Бесіди до 99 річниці народження 

В. О. Сухомлинського та 104 річниці з 

Дня створення університету. 

 

Куратори 

академічних груп 

Викон. 

11. 
29 

вересня 

Кураторські години «Учитель – моя 

майбутня професія » 

 

Куратори 

академічних груп 

Викон. 

12. Протягом 

вересня  

Участь викладачів у засіданнях 

педагогічних рад базових шкіл 

Викладачі кафедри 

початкової освіти 

Викон. 

13. 13 жовтня Виховні бесіди до Дня українського 

козацтва  

Куратори 

академічних груп 

Викон. 

14. 20 жовтня Підсумкова конференція з педагогічної 

практики студентів IV, ІІ (СК) курсів 

Викладачі кафедри 

початкової освіти 

Викон. 

15. 27-28 

жовтня 

День визволення України від 

нацистських загарбників, покладання 

квітів, виховні бесіди 

Куратори 

академічних груп 

Викон. 

16. 

жовтень 

(останній 

тиждень) 

«Чисте подвір’я» 

Суботник на галявині 

«Віри,надії,любові» та у будинку людей 

похилого віку та інвалідів м. Миколаєва 

І курс ( куратори 

академічних груп 

Паршук С.М., 

Січко І.О., Казанжи 

О.В.)  

Викон. 

17 

Жовтень-

листопад 

Відвідування студентами обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. 

О.Гмирьова, ознайомлення з науковим 

фондом та роботою закладу 

Куратори 

академічних груп 

Викон. 

18 

Листопад 

( ІІ 

тиждень) 

«Розквітай же, українське слово!», «Мово 

моя материнська, квітни в душі й на 

вустах!» 

Заходи до Дня української мови та 

писемності 

Марущак В. С. 

Викон. 

19 16 

листопада 

«Планета толерантності» 

Виховні години 

Куратори 

академічних груп 

Викон. 

20 17 

листопада 

«Сучасний студент – який він?», виховні 

заходи 

 

Куратори 

академічних груп 

Викон. 

21 22-25 

листопада

  

«Запали свічку» 

Акція в рамках проведення Дня пам’яті 

жертв голодомору 

Куратори груп Викон. 

22 1 грудня «Я маю право жити!» 

Кураторська година до дня порозуміння з 

ВІЛ -інфікованими 

Куратори 

академічних груп 

Викон. 

23 Грудень 

(ІІ 

тиждень) 

«Миколай іде,щастя в дім несе» 

Благодійні акції до Дня Святого Миколая 

Авраменко К.Б., 

Тарасюк А.М., 

Казанжи О.В. 

Викон. 

24 

27 грудня «Яскраві вогні Новорічної ялинки» 

Виставка творчих робіт студентів 

спеціальності «Початкова освіта» 

Тарасюк А. М. Викон. 

25 

Протягом 

року 

Організація та проведення екскурсій до 

обласного Краєзнавчого музею (флотські 

казарми), музею Суднобудування і 

флоту, музею Партизанської слави і 

підпілля 

Куратори груп, 

органи 

студентського 

самоврядування 

Викон. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=220&year=2017
https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=220&year=2017


26 
Протягом 

року 

Проведення інструктажів з техніки 

безпеки. 

Куратори груп Викон. 

27 

Протягом 

року 

Випуск стінгазет до видатних та 

знаменних дат 

Куратори груп, 

органи 

студентського 

самоврядування 

Викон. 

28 

Протягом 

року 

Проведення суботників, трудових 

десантів по наведенню порядку на 

закріпленій території та її озеленення 

Куратори груп, 

органи 

студентського 

самоврядування 

Викон. 

29 
Протягом 

року 

Відвідання театрів, музеїв, інших 

культурно-мистецьких установ і заходів 

Куратори груп Викон. 

 

Відповідно до плану виховної роботи кафедри  викладачі здійснювали 

організаційно - виховну роботу за індивідуальними планами: 

Авраменко Квітослава Богданівна 

1. Робота у приймальній комісії СНУ імені В. О. Сухомлинського 

(«Абітурієнт – 2017»). 

2. Брала участь у міських заходах до Дня Державного прапора. 

3. В рамках виконання обов’язків куратора студентів 348 групи 

проведено: 

- круглий стіл «Використання педагогічної спадщини 

В. О. Сухомлинського», та підготовлено студентів до участі у науково-

практичній конференції «В. О. Сухомлинський та сьогодення»; 

- проведено бесіди зі студентами про бережне ставлення до майна 

університету і факультету;  

проведено кураторські години, присвячені аналізу результатів написання 

ректорських контрольних робіт та підведенню підсумків зимової заліково-

екзаменаційної сесії;  

- з метою поліпшення трудової та навчальної дисципліни було 

організовано постійний контроль за відвідуванням занять та навчанням 

студентів, та повідомлення батьків про пропуски занять їхніми дітьми; 

- проводилися бесіди з техніки безпеки та профілактики СНІДу, 

наркоманії, тютютнопаління. 

4. Дотримання норм педагогічної етики, виховання у студентів почуття 

власної гідності, громадянського обов’язку та любові до України 

здійснювалося безпосередньо під час занять з дисциплін що викладаються 

(реалізація виховної мети заняття). 

5. Відповідальна за методичну роботу на кафедрі. Готувала до друку 

Методичний вісник кафедри № 7. 

6. Брала участь у засіданнях кафедри, Вченої ради факультету (у тому 

числі – святкових до Дня дошкілля та Дня укрїнського козацтва). 

7. Відповідальна від кафедри за роботу агенції з якості освіти (готувала 

аналіз результатів з написання ректорських контрольних робіт та підсумків 

зимової заліково-екзаменаційної сесії спеціальності «Початкова освіта»).  

8. Підготовлено зі студентами виставу у межах щорічної благодійної акції 

«Миколай іде – щастя дітям несе» (виступили у ДНЗ № 115 та ЗОШ № 59). У 



Миколаївській гімназії № 2 брали участь у Всеукраїнській благодійній акції до 

Дня Святого Миколая (благодійна ярмарка). 

9. У грудні здійснила агітаційну поїздку профорієнтаційного спрямування 

до Куцурубської школи та Чорноморської ЗОШ Очаківського району (години 

будуть враховані у 2 семестрі, щоб не було перевиконання годин).  

 

Кажанжи Ірина Володимирівна: 

1. Проведено збори академічної групи 548 "Специфіка організації 

навчально-виховного процесу в магістратурі". 

2. Організовано засідання проблемної групи "Побудова освітньої 

траєкторії дитини засобами педагогіки партнерства" (вересень, жовтень, 

листопад, грудень). 

3. Організовано екскурсію „Будинки та люди” – екскурсія по 

старовинним будівлям міста Миколаєва (548 група). 

4. Проведено збори академічної групи 548 за результатами ректорських 

контрольних робіт. 

5. Взято участь в облаштуванні прилеглої території, організовано 

чергування в аудиторії 401. 

 

Паршук Світлана Миколаївна: 

1.Відповідальна за профорієнтаційну роботу на кафедрі та факультеті. 

Агітаційні поїздки профорієнтаційного спрямування ( День відкритих 

дверей, поїздка у м.Первомайськ ( ЗОШ 1 ст. № 2), м.Южноукраїнськ  

(ярмарка професій), м. Вознесенськ, м. Арбузинка, м. Баштанка, село 

Привільне. 

2.Куратор 158 групи. 

 

Рехтета Любов Олександрівна : 
1) виконую обов’язки члена внутрішньої агенції із забезпеченням якості 

освіти на факультеті дошкільної та початкової освіти - разом з Авраменко 

К.Б.; 

2) участь у роботі профспілкової організації (профорг кафедри початкової 

освіти); 

3) участь у заходах університету та факультету (святкування дня знань, 

дня учителя, дня університету, дня козацтва, дня Гідності й Свободи); 

4) участь в акції в рамках проведення Дня пам’яті жертв голодомору. 

 

Білявська Тетяна Миколаївна: 

1. Підготовлено студетнів до участі в мовно-літературному конкурсі 

ім. Т. Г. Шевченка (Дмитренко А., 458 група, Сврса Любов)  

2. Підготовлено студентів до участі в загальнонаціональному 

радіодиктанті до Дня української писемності та мови (Свирса Л., Бородина Є., 

Онощенко Н., Мінакова А.)  

3. Проведено бесіди зі студентами ІІІ курсу 348 групи (до Дня людей 

похилого віку) та зі студентами 248 групи (Тема: Видатні мовознавці ХХ–ХХІ 

ст.)  



4. Виконання обв’язків відповідального за науково-досідну роботу 

студентів 

4.1 Проведено І тур Всукраїнської студентської олімпіади (листопад 

2017 року)  

4.2 Перевірка робіт. Підведення підсумків олімпіади  

4.3 Проведено І тур Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 

студентів – 2 год. Робота у складі журі  

4.4 Підготовка звітної документації  

5. Відвідування театру зі студентами 418 групи та 348 групи (Вистава: 

Последнняя любовь Сонечки Бейм)  

6. Проведено диспут зі студентами ІІ курсу 248 групи («Мовна 

особистість: сучасні реалії»)  

7. Участь у профорієнтаційній роботі (Воскресенська загальноосвітня 

школа)  

 

Січко Ірина Олександрівна: 

Куратор 168ск академічної групи дфн 

Участь 25 листопада 2017 року з 14.45 до 15.15 год. у скорботній ході від 

площі перед Кафедральним собором на вул. Садовій по проспекту 

Центральному,   Херсонському шосе до Пам’ятного знака жертвам 

голодоморів в Україні з метою гідного вшанування пам’яті жертв голодоморів 

в Україні  

Брала участь в університетських ,факультетських,кафедральних заходах:  

- Інструктаж з техніки безпеки (168ск група); 

- Брала участь у засіданнях кафедри початкової освіти; 

- Бесіда до дня Порозуміння з ВІЛ-інфікованими; 

- Участь зі студентами у святкуванні Дня знань, Дня університету; 

- Керівництво кафедральним проектом «Екологічна осінь» 

- Брала участь до свята Святого Миколая.  

- Відвідування студентського гуртожитку. 

 

Марущак Валентина Степанівна 

1) Організовано і проведено Тиждень української мови, присвячений Дню 

української мови та писемності: підготовлено проекти з українознавства і 

проведена їх презентація; проведено конкурс на кращого знавця мови; конкурс 

на  кращу творчу роботу; свято « Як парость виноградної лози плекайте мову»  

(жовтень - листопад). 

2) Організовано і проведено конкурс творчих робіт, присвячений Дню 

української мови та писемності «Бринить, співає українська мова».  

3) Проведено презентацію проектів з українознавства зі студентами 248 

групи «Українські народні обереги…», «Видатні жінки в Україні».  

 

Тимченко Алла Анатоліївна: 

1.  Дотримання норм педагогічної етики, виховання у студентів почуття 

власної гідності, громадянського обов’язку та любові до України 

здійснювалося безпосередньо під час занять з дисциплін що викладаються 

(реалізація виховної мети заняття). 



7 грудня 2017 р. проведено відкритий виховний захід з національно-

патріотичного виховання «Подорож на Запорізьку Січ». 

В рамках виконання обов’язків куратора студентів 448 групи проведено 

кураторські години:  бесіда і перегляд фільму про В.О.Сухомлинського, 

присвяченого Дню народження видатного педагога: «В.О.Сухомлинський – 

творча особистість», «Моральність і духовність», «Берегиня», «Студентська 

сім’я: за і проти», «Вірус лихослів’я», «Взаємовідносини у колективі» і т.д. 

Проведено бесіди зі студентами про бережне ставлення до майна університету 

і факультету; наприкінці семестру проведено кураторські години присвячені 

підведенню підсумків зимової заліково-екзаменаційної сесії.  

З метою поліпшення трудової та навчальної дисципліни організовано 

постійний контроль за відвідуванням занять та навчанням студентів, та 

повідомлення батьків про пропуски занять їхніми дітьми. 

2. Протягом звітного періоду виконувала обов’язки пов’язані з 

функціонуванням сайту факультету дошкільної та початкової освіти. Постійно 

поновлюється інформація по розділам сайту: головна; структура факультету 

(Структура кафедри дошкільної освіти; структура кафедри початкової освіти; 

структура кафедри педагогіки та загальної психології); студентське життя 

(гордість факультету; розклад занять); абітурієнту (анкети; можливості 

працевлаштування; спеціальності; умови вступу). Додатково створено 

вкладки: навчальний процес (у закладці Студентське життя), дисципліни, 

педагогічна практика. 

 

Казанжи Олександра Вадимівна: 

1. Керівництво літературно-театральним гуртком «Аматор» 

2. Відвідування психологічного тренінгу зі 148 групою 

3. Організація екскурсії до музею Партизанської слави 148 група 

4. Організація вистави для вихованців дитячого будинку „Незвичайна 

історія” (148, 348 групи). 

 

Іванець Наталя Володимирівна 

1. Робота з волонтерським студентським загоном у будинку людей 

похилого віку та інвалідів міста Миколаєва під гаслом «Виховуємо патріотів – 

гуманістів!».  

 

Бублик Анна Геннадіївна: 

Протягом І семестру 2017-2018 року виконувала обов’язки куратора 

академічної групи денної форми навчання 4 курсу (гр. 458): 

- Провела анкетування студентів (збір інформації про склад групи, 

запити, потреби, захоплення студентів тощо) (01.09.17). 

- Відвідала студентів, які проживають у гуртожитку: ознайомилась з 

розміщенням студентів групи у гуртожитку; соціальними та побутовими 

умовами їхнього проживання; провела бесіду “Про правила внутрішнього 

розпорядку проживання в гуртожитках” (29.10.16). 

- Здійснювала контроль за веденням журналу академічної групи 

(протягом семестру). 

- Проводила роботу з невстигаючими студентами (бесіди) 



- Провела бесіди: 

 “Про стан відвідування занять студентами групи ” (09.11.17),  

 “Про стан дотримання студентами правил внутрішнього 

розпорядку”(23.11.17). 

 “Про вимоги, підготовку та процес складання  екзаменаційної сесії ” 

(07.12.17) 

 “Запобігання корупції”(14.07.17) 

 «Концепція реалізації державної політики у сфері боротьби з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин»(01.12.17)  

Разом із студентами групи 458 гр. взяли участь в акції «Засвіти свічку в 

душі кожного» (21.11.2017) 

- Провела бесіду на тему «Академічна відповідальність студента» 

(22.12.17) 

- Провела бесіду щодо запобігання та протидії корупції в навчальному 

закладі (30.10.17) 

 

Тарасюк Анастасія Миколаївна: 

1. Відповідальна за виховну роботу кафедри початкової освіти: складання 

плану виховної роботи кафедри на 2017-2018 н.р.; звіт за І семестр 2017-2018 

н.р. 

2. Поїздка зі студентами в с. Павлиш до школи В.О. Сухомлинського.  
3. Участь у засіданнях кафедри та вченій раді факультету. 

4. Куратор 248 групи: контроль за навчанням та відвідуванням студентів, 

проведення інструктажів з техніки безпеки, виховних бесід. 

5. Участь і організація виховних заходів: 

- участь у святкуванні 15-річчя будинку людей похилого віку та інвалідів 

м. Миколаєва; привітання мешканців БЛПВ та інвалідів з новорічними 

святами; 

- виховний захід до дня Єдності та Свободи; 

- організація та проведення благодійних заходів до Дня св. Миколая 

(«Миколай крокує світом» ЗОШ №39"). 

- організація та проведення виставки-конкурсу «Яскраві вогні новорічної 

ялинки». 

 

Зав. Кафедри початкової освіти                                       Якименко С. І. 

Відповідальна за виховну роботу…………………………Тарасюк А.М. 


