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І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

Виконання викладачами кафедр індивідуальних планів (навчальна, наукова, 

методична, організаційна та виховна) 

 

На 01.09.2017 року кадровий склад кафедри затверджений наступним чином: 

професори: 1 (Якименко С.І.); к.п.н., доценти: 6 (Казанжи І.В., Паршук С.М., 

Авраменко К.Б., Рехтета Л.О., Січко І.О., Марущак В.С.); в. о. доцента – 3 

(Тимченко А. А., Казанжи О.В., Білявська Т.М.), викладачі – 3 (Іванець Н.В., 

Бублик А.Г., Тарасюк А.М.) 

Навчальне навантаження за 2017-2018 н.р. виконано в такому обсязі: 

№ 

п/п 
ПІБ Посада Заплановано Виконано Відхилення 

Штат 

1 Якименко С.І. проф., зав.кафедри 600 600   

2 
Авраменко К.Б. 

док. філ. в г. ос., 

доцент 
600 529 

71 год (знято, 

лікарняний) 

3 Казанжи І.В. док. філ. в г. ос., 

доцент 
600 600 

  

4 Рехтета Л.О. док. філ. в г. ос., 

доцент 
600 600 

 

5 

Січко І.О. док. філ. в г. ос., 

доцент 
600 600 

  

6 Марущак В.С. док. філ. в г. ос., 

доцент 
600 600 

  

7 Тимченко А. А. док. філ. в г. ос., 

доцент 
600 600 

  

8 Білявська Т. М. док. філ. в г. гум. н., 

доцент 
600 600 

 

9 Тарасюк А.М. викладач 600 600  

10 Паршук С.М. док. філ. в г. ос., 

доцент 
600 600 

 

11 Казанжи О.В. док. філ. в г. гум. н., 

доцент 
600 600 

 

12 Іванець Н.В. викладач 600 600  

13 Бублик А.Г. викладач 600 599 
1 год (знято, 

лікарняний) 

Погодинна оплата 

1 Якименко С.І. проф.,зав.кафедри 240 215 25 год 

2 Казанжи І.В. док. філ. в г. ос., 

доцент 
240 232 8 год 

3 Рехтета Л.О. док. філ. в г. ос., 

доцент 
90 90  

4 Тимченко А. А. док. філ. в г. ос., 

доцент 
240 240  

5 Авраменко К.Б. док. філ. в г. ос., 90 90  



доцент 

6 Паршук С. М. док. філ. в г. ос., 

доцент 
240 240  

7 Казанжи О. В. док. філ. в г. ос., 

доцент 
90 88 2 год 

8 Білявська Т. М. док. філ. в г. гум. н., 

доцент 
120 120  

9 Тарасюк А. М. викладач 90 90  

10 Січко І. О. док. філ. в г. ос., 

доцент 
120 120  

11 Іванець Н. В. викладач 120 120  

Всього   9480 9373   

 

ІІ половина дня 

№ 

п/

п 

ПІБ Методична Наукова Організаційнa 

та виховна  

Примітки 

Запл. Вик. Запл. Вик. Запл. Вик.  

1.  Якименко С.І. 222 222 600 600 100 100  

2.  Тимченко А. А. 472 472 350 350 100 100  

3.  Авраменко К.Б. 434 334 388 328 100 96 
164 год (знято, 

лікарняний) 

4.  Казанжи І.В. 462 462 360 360 100 100  

5.  Рехтета Л.О. 462 462 350 350 100 100  

6.  Січко І.О. 422 422 400 400 100 100  

7.  Казанжи О.В. 420 380 400 376 100 100 
71 год (знято, 

лікарняний) 

8.  Паршук С.М. 397 397 425 425 100 100  

9.  Марущак В.С. 502 502 320 320 100 100  

10. Білявська Т. М. 367 367 455 455 100 100  

11. Тарасюк А.М. 512 512 310 310 100 100  

12. Іванець Н.В. 405 405 417 417 100 100  

13. Бублик А.Г. 468 418 354 334 100 76 94 год (знято, 

лікарняний) 

 

 

 
 

 

 

 

  



ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

2.1 Програми, тести, взаємовідвідування 

За звітній період усіма викладачами було оновлено навчальні й робочі програми, 

навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою на 

2017/2018 рік.  

Підготовлено освітні програми на 2018-2019 н.р.: 

1) ступінь бакалавр: 

 Дошкільна освіта 

 Музичне мистецтво 

 Фізична культура 

2) ступінь магістр: 

 Початкова освіта 

Викладачами були розроблені тести для комплексного тестування 2, 3 та 4 

курсів. Також для комп’ютерного тестування були розроблені трирівневі тести з 

дисциплін: «Дидактика», «Теорія та методика виховання», «Іноземна мова», «Трудове 

навчання з методикою», «Педагогіка (загальна, історія педагогіки)», «Методика 

навчання української мови, літературного читання та каліграфія», «Технології 

викладання фахових дисциплін у початковій школі», «Дошкільна лінгводидактика», 

«Екологія та природознавство з методикою навчання». Здійснювалося постійне 

оновлення тестів для студентів заочної форми навчання. 

За  навчальний рік було проведено 12 відкритих занять із використанням 

новітніх інформаційно-комунікативних технологій, взаємовідвідування яких 

висвітлено в журналі та обговорено на засіданнях кафедри. 

Графік відкритих пар викладачів  на І семестр 2017-2018 н.р. 

№ 
ПІБ 

викладача 
Дисципліна Тема Пара Група Дата 

1. Казанжи І. В. Теорія і методика 

виховання 

Методика створення і 

розвитку дитячого 

колективу 

2 258 26.10.2017 

2. Білявська Т. М. Методика 

вивчення 

української мови, 

літературного 

читання та 

каліграфія 

Методика вивчення 

морфемної будови 

слова 
1 248 06.12.2017 

3. Казанжи О. В. Формування 

медіакультури 

вчителя 

початкової школи 

Маніпулятивні 

можливості ЗМІ 
5 548 10.11.2017 

4. Бублик А. Г. Іноземна мова Україна та міста. 

Ступені порівняння 

прикметників 

3 348 01.12.2017 

5. Іванець Н. В. Педагогічні 

технології в 

початковій школі 

Ігрові технології в 

початковій школі 4 448 11.12.2017 

6. Тарасюк А. М. Трудове навчання Вишивка – один з 1 158 07.11.2017 



Графік відкритих пар викладачів  на ІІ семестр 2017-2018 н.р. 

 

 

 

2.2 Видання кафедри початкової освіти за 2017-2018 н.р. 

За зазначений період було заплановано 19 видань, а видано – 26.  

з методикою видів народного 

мистецтва 

№ ПІБ 

викладача 

Дисципліна Тема Пара Група Дата 

1 

Тимченко А. 

А. 

Педагогіка (загальна 

з історією 

педагогіки) 

Становлення і 

розвиток 

національної системи 

виховання і освіти в 

епоху Українського 

відродження (16 ст. – 

І пол.18 ст.) 

3 пара 148, 158 21.02.2018  

2 Рехтета Л. О. Конкурс-змагання «Нумо, дівчата!» 3 пара 248, 348 14.03.2018  

3 

Білявська Т. 

М. 

Літературно-музична композиція 

«Зазирнімо у сучасність…» 
3 пара 248, 348 21.03.2018  

4 Казанжи О. В. 
Виховний захід «Щоб пам’ятали…»  

(до 74-ї річниці визволення Миколаєва) 3 пара 
148, 248, 

348 
26.03.2018  

5 
Авраменко К. 

Б. 

Методика навчання 

математики 

Методика вивчення 

нумерації цілих 

чисел 

3 пара 418 04.04.2018 

6 Марущак В. С. Сучасна українська 

мова з практикумом 
Складне речення 3 пара 148, 158 26.04.2018  

7 Тарасюк А. М. 
Виховний захід «Подорож країною 

творчості» 
3 пара 2 курс 

4 тиждень 

квітня 

8 Іванець Н. В. 

Семінар-практикум для викладачів 

«Використання методик критичного 

мислення» (на основі оповідань В. О. 

Сухомлинського) 

3 пара - квітень 

9 Паршук С. М. 
Трудове навчання з 

методикою 

Урок трудового 

навчання 
3 пара 258 03.05.2018 

10 Січко І. О. 
Теорія і технологія 

природничої освіти 

в початковій школі 

Технологія 

проектного навчання 

на уроках 

природознавства 

1 пара 548 02.05.2018  

11 Казанжи І. В. 

Науково-практична конференція для 

студентів факультету «Педагогіка 

партнерства як складова формули Нової 

української школи» 

3 пара 248, 168 17.05.2018  

12 Бублик А. Г. 
Круглий стіл «День Європи в Україні» 3 пара 1, 2, 4 

курси 

23.05.2018 



Монографії: 

1. Якименко С. І., Дудова Д. О. «Національно-патріотичне виховання майбутніх 

фахівців морської галузі в освітньому середовищі коледжу» 

2. Якименко С. І. «Формування світогляду у старших дошкільників та молодших 

школярів в освітньо-інтегрованому середовищі: теорія і практика» 

3. Якименко С. І., Паскаленко В. В. «Педагогічна спадщина та громадсько-

просвітницька діяльність В. В. Рюміна в кінці ХІХ- на початку ХХ століття» 

4. Розділ у колективній монографії «Соціально-економічні аспекти сталого 

розвитку регіонів» (Польща) 

5. Казанжи О. В. «Ідіостиль автора-творця: мовно-літературна парадигма: 

омографія» (розділ «Поетика комедій «Ябеда» і «Сганарёв, или мнимая неверность» 

Василя Капніста») 

Навчально-методичні посібники, зошити: 

1. Якименко С. І. «Народознавчик» 

2. Якименко С. І. «Портфоліо першокласника «Я і світ навколо мене». 

Математичний супровід» 

3. Якименко С. І., Ізбаш Л. В. «Формування культури здоров’я студентів у системі 

фізичного виховання політехнічного коледжу» 

4. Якименко С. І. «Вчительська симфонія» 

5. Якименко С. І. «Вони долю обрали собі самі» 

6. Якименко С. І. «Школа жабеняти Кваки» (комплект - 6 посібників) 

7. Якименко С. І., Іванець Н. В. «Педагогіка (Дидактика) 1 частина» 

8. Якименко С. І., Іванець Н. В. «Тестувальник (додаток до навчального посібника 

«Педагогіка 1 частина (Дидактика)»)» 

9. Якименко С. І., Іванець Н. В. «Зошит для самостійних робіт студентів (додаток 

до навчального посібника «Педагогіка 1 частина (Дидактика)»)»  

10. Якименко С. І., Іванець Н. В., Тимченко А. А. «Педагогіка (Педагогічні 

технології в початковій школі) 2 частина» 

11. Якименко С. І., Іванець Н. В., Тимченко А. А. «Зошит для творчих робіт 

студентів «Педагогічна творчість» (додаток до навчально-методичного посібника 

«Педагогіка 2 частина  (Педагогічні технології в початковій школі)»)» 

12. Якименко С. І., Іванець Н. В., Тимченко А. А. «Педагогіка (Методика 

формування ключових та предметних компетентностей в початковій школі) 2 

частина» 

13. Якименко С. І., Тарасюк А. М. «Теорія та технологія дитячої творчості» 

14. Авраменко К. Б. «Методичні рекомендації до виконання контрольних та 

тестових завдань з методики навчання освітньої галузі «Математика» у початковій 

школі» для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта»» 

15. Паршук С. М. «Методика навчання каліграфії» 

16. Рехтета Л. О.  «Тестові завдання з математики для студентів галузі знань 01 

Освіта, спеціальності 013 Початкова освіта» (збірник завдань) 

17. Січко І. О. «Методика навчання природознавства і світознавства» 

18. Січко І. О., Соколовська О. С. «Екологія та природознавство з методикою 

навчання (Частина І)» (подано до друку)  

19. Казанжи І. В. «Організація і управління у початковій школі» 

20. Тимченко А. А. «Інформатика та сучасні інформаційні технології з методикою 

навчання» 



21. Білявська Т. М. «Методика навчання літературного читання» 

22. Бублик А. Г. «Збірник вправ з іноземної мови для самостійної роботи 

студентів» 

 

Колективно викладачами кафедри було видано два Методичних вісника кафедри 

початкової освіти (№ 7 – 2017 р., № 8 – 2018 р.) 

 

2.3 Підвищення кваліфікації НПП 

Протягом зазначеного періоду стажування пройшли: 

ПІБ Заклад освіти Термін 

Білявська Т. М. Вища Школа Управління і 

Адміністрації в Ополю (Польща) 

29.06.2017 р. – 05.07.2017 р. 

Казанжи О. В. Чорноморський національний 

університет імені Петра Могили 

13.11.2017 р. – 13.12.2017 р. 

Марущак В. С. Херсонський державний  

університет 

06.12.2017 р. – 06.01.2018 р. 

 

Також викладачі взяли учать в закордонній конференції (семінарі) з виїздом: 

1) доц. Білявська Т. М.: Міжнародна наукова конференція «Modern Trends of preschool 

education: perspectives, innovations, development» (4-11 жовтня 2017 р., Ополе, Польща) 

2) доц. Авраменко К. Б., доц. Рехтета Л. О.: науково-методичний семінар 

«Eurointegration processes in the modern educational space: hsychological and pedagogical 

aspects» (25-27 квітня 2018 р., Ополе, Польща) 

  



ІІІ. НАУКОВА РОБОТА 

3.1. Отримано авторські свідоцтва: 

1) Якименко С. І. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність 

В. В. Рюміна в кінці ХІХ – на початку ХХ століття : монографія / С. І. Якименко, 

В. В. Паскаленко. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2017. – 224 с. (№ 74605) 

2) Якименко С. І. Педагогічні умови формування творчого освітньо-виховного 

середовища в позашкільних навчальних закладах / за заг. ред. Якименко С. І. – К. : 

Видавничий Дім «Слово», 2016. – 184 с. (№74617) 

3) Авраменко К. Б. Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової 

школи до запровадження освітніх технологій в умовах сучасного освітнього простору : 

монографія / за заг. ред. К. Б. Авраменко. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 172 с. (№74150) 

 

3.2. Подано заявку на отримання авторських свідоцтв: 

1 

Якименко С.І. 

Іванець Н.В. 

Тимченко А.А. 

Навчально-методичний посібник «Педагогіка 2 частина (Педагогічні 

технології в початковій школі)» 

2 

Навчально-методичний посібник «Педагогіка 2 частина (Методика 

формування ключових та предметних компетентностей в початковій 

школі)»  

3 
«Педагогічна творчість» (додаток до навчально-методичного посібника 

«Педагогіка 2 частина  (Педагогічні технології в початковій школі)» 

4 

Якименко С.І. 

Іванець Н.В. 

Навчальний посібник «Педагогіка (Дидактика) 1 частина» 

5 
Зошит для самостійних робіт студентів (додаток до навчального 

посібника «Педагогіка 1 частина (Дидактика)») 

6 
Тестувальник (додаток до навчального посібника «Педагогіка 1 частина 

(Дидактика)») 

7 

Якименко С. І. 

 

Монографія «Національно-патріотичне виховання майбутніх фахівців 

морської галузі в освітньому середовищі коледжу» 

8 
Навчально-методичний посібник «Формування культури здоров’я 

студентів у системі фізичного виховання політехнічного коледжу» 

9 Методичний посібник «Вони долю обрали собі самі» 

10 Методичний посібник «Вчительська симфонія» 

11 
Якименко С. І. 

Тарасюк А. М. 

Навчально-методичний посібник «Теорія та технологія дитячої 

творчості» 

12 Тимченко А.А. 
Навчально-методичний посібник «Інформатика та сучасні інформаційні 

технології з методикою навчання»  

13 Білявська Т. М. 
Навчально-методичний посібник «Методика навчання літературного 

читання» 

14 Паршук С. М. навчально-методичний посібник «Методика навчання каліграфії» 

15 Авраменко К. Б. 

Методичні рекомендації: «до виконання контрольних та тестових 

завдань з методики навчання освітньої галузі «Математика» у 

початковій школі» для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» 

16 Бублик А. Г. 
Практикум «Збірник вправ з іноземної мови для самостійної роботи 

студентів» 

17 Казанжи І. В. 

 

Навчально-методичний посібник «Організація і управління в 

початковій школі» 

18 Навчальний посібник «Технології виховання в школі І ступеня» 

19 Рехтета Л. О. 
Збірник завдань «Тестові завдання з математики для студентів галузі 

знань 01 Освіта спеціальності 013 Початкова освіта» 

20 Січко І. О. 
Навчально-методичний посібник «Методика навчання природознавства 

і світознавства» 

 



3.3. Опубліковано й подано до друку статті: 

Статті у наукометричній базі Index Copernicus 

 

№ 

п/п 
Автор 

Характер 

роботи 

Вихідні данні (назва, місто 

видання, видавництво, рік, 

СТОРІНКИ) 

згідно вимог ВАК України 

Обсяг, 

9рк. 9рк.. 

(40 

тис.знаків, 

22 

сторінки =  

1 др.арк.) 

Наявніс

ть 

грифа 

МОН 

України 

(ВАК) 

Співавтори 

1 

Передумови розвитку 

фельдшерської освіти 

в Херсонській 

губернії (ІІ половина 

ХІХ – початок ХХ 

ст.) 

Якименко С. І. Збірник наукових праць 

«Педагогічні науки». – Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 

2018. – №78.  – С. 37-42 
0,5 + 

Селятенко О. 

В. 

2 

Підготовка майбутніх 

учителів до 

використання 

педагогіки 

партнерства в 

побудові 

індивідуальної 

освітньої траєкторії 

дитини 

Казанжи І. В. Збірник наукових праць 

«Педагогічні науки». – Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 

2018. – № 80. – С. 146-150 

0,5 + 

 

3 

Проблема 

формування 

орфографічної 

грамотності 

майбутніх учителів 

початкової школи в 

процесі мовної 

підготовки 

Білявська Т. М. Збірник наукових праць 

«Педагогічні науки». – Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 

2018. – № 81. 
0,5 + 

 

4 

Формування мовної 

компетентності 

майбутніх учителів 

початкової школи 

(орфоепічний рівень) 

Білявська Т. М. збірник наукових праць 

Херсонського державного 

університету. Серія 

«Педагогічні науки» : Збірник 

наукових праць. Випуск LХХV. 

– Херсон : ХДУ 2017. – С. 16 – 

20.  

0,5  

 

5 

Використання 

інтерактивних 

технологій – запорука 

оновлення 

професійної 

підготовки майбутніх 

педагогів (ел. версія) 

Авраменко К.Б. Журнал «Science Review». 3(10) 

(March 27, 2018, Warsaw, 

Poland). – Р. 7-9. 

Режим доступу: https/ws-

conference.com/ pdf: [заголовок з 

екрану] 

 

0,5 - 

 

6 

Творчий потенціал 

особистості як одна з 

рушійних сил у 

розвитку та 

формуванні вчителя 

майбутнього 

В. С. Марущак Збірник наукових праць. 

Педагогічні науки: теорія, 

історія,інноваційні технології. -  

Суми, 2017. -  С. 314-323 
0,5  

 

7 

Мультикультурне 

виховання як засіб 

формування 

всебічного бачення 

світу в учнів 

початкової школи 

Н. В. Іванець Мультикультурне виховання як 

засіб формування всебічного 

бачення світу в учнів початкової 

школи / Н. В. Іванець // 

Молодий вчений, 2017. – №5 – 

С. 37-42 

0,5  

 

8 Народна казка як О. В. Казанжи Народна казка як особливий 0,5   



особливий жанр 

фольклору та її вплив 

на виховання й 

розвиток майбутньої 

особистості 

жанр фольклору та її вплив на 

виховання й розвиток 

майбутньої особистості / О. В. 

Казанжи // Молодий вчений. – 

2017. –  №5. – С. 41-47. 

9 

Проблеми 

гармонійного 

розвитку дитини у 

філософській та 

психолого-

педагогічній 

літературі 

А. М. Тарасюк Проблеми гармонійного 

розвитку дитини у філософській 

та психолого-педагогічній 

літературі / А. М. Тарасюк // 

Молодий вчений. –  2017. – № 5. 

– С. 94-99. 

0,5  

 

10 

Формування науково-

природничого 

світогляду майбутнього 

вчителя 

Січко І. О. 

Збірник наукових праць 

«Педагогічні науки» Херсонського 

державного університету. – Випуск 

LXXV. Том 2. Херсон, 2017. – С. 

178-182. 

0,5  

 

11 

Підготовка майбутнього 

вчителя до реалізації 

ідей освіти для сталого 

розвитку у початковій 

школі 

Січко І. О. 

Витоки педагогічної майстерності : 

зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. 

ун-т імені В.Г.Короленка. – 

Полтава, 2017. Випуск 19. – 404 с. – 

(Серія «Педагогічні науки»). – С. 

290-295. 

0,5  

 

12 

Роль педагогічної 

практики у формування 

деонтологічної 

компетентності 

майбутніх педагогів 

А. А. Тимченко 

Роль педагогічної практики у 

формування деонтологічної 

компетентності майбутніх педагогів 

/ А. А. Тимченко // Молодий 

вчений, 2017. – № 5. – С. 16-20 

0,5  

 

 

Статті у фахових виданнях 

№ 

п/п 
Автор 

Характер 

роботи 

Вихідні данні (назва, місто 

видання, видавництво, рік, 

СТОРІНКИ) 

згідно вимог ВАК України 

Обсяг, 

10рк. 

10рк.. 

(40 

тис.знакі

в, 22 

сторінки 

=  

1 др.арк.) 

Наявніс

ть 

грифа 

МОН 

Україн

и 

(ВАК) 

Співавтори 

1 

Теоретичні аспекти 

професійної культури 

працівника сфери 

обслуговування 

Якименко С. І. Збірник наукових праць 

Хмельницького інституту 

соціальних технологій 

Університету «Україна». – 

Хмельницьк: Університет 

«Україна», 2018. – С. 62-65 

0,5 + Іозіс І. В. 

2 

Акмеологічний підхід 

до формування 

життєвої 

компетентності 

старшокласників у 

позаурочній діяльності 

Якименко С. І. Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Серія 16 : 

Творча особистість учителя : 

проблеми теорії і практики : зб. 

наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2017. - 

Вип. 29(39). - С. 173-176. 

0,5 + Дячук В. І. 

3 

The integrated course of 

educational and 

upbringing work with 

younger students “World 

discovery” (The form of 

secondary school) 

Якименко С. І. Spanish scientific journal 

“Fundamentalis scientiam”, 2018. – 

№ 2. – Р. 19-21 
0,5 -  

4 

Game as the main child`s 

activity preschool 

Якименко С. І. International scientific-practical 

conference: Forming of modern 

educational environment: benefits, 

risks, implementation mechanisms. – 

0,5 -  



Tbilisi: Baltija Publishing, 2018. - 

P.184-187  

5 

Національно-

патріотичне виховання 

майбутніх фахівців 

освітньої галузі у 

контексті становлення 

Нової української 

школи 

Якименко С. І. International scientific conference 

«Modernization of educational 

system: world trends and national 

peculiarities. – Kaunas: Izdevnieciba 

«Baltija Publishing», 2018. – P. 94-97 

0,5 -  

6 

З дитсадка до школи 

без проблем 

Якименко С. І. Велика космічна мандрівка / С. І. 

Якименко С. І. // Учитель 

початкової школи: навчально-

методичний журнал. - №1. – 2018. – 

С. 20-23 

0,5 -  

7 

Велика космічна 

мандрівка 

Якименко С. І. Велика космічна мандрівка / С. І. 

Якименко С. І. // Учитель 

початкової школи: навчально-

методичний журнал. - №6. – 2018. – 

С. 20-25 

0,5 -  

8 

Індивідуальна освітня 

траєкторія як важлива 

складова професійної 

підготовки 

майбутнього вчителя 

початкової школи 

Казанжи І. В. Збірник наукових праць 

Хмельницького інституту 

соціальних технологій 

Університету «Україна». – 

Хмельницьк: Університет 

«Україна», 2018. – С. 22-25 

0,5 + 

 

9 

Формування 

загальнокультурної 

грамотності майбутніх 

учителів початкової 

школи 

Паршук С. М. Формування загальнокультурної 

грамотності майбутніх учителів 

початкової школи / Т. М. 

Паршук, А. М. Тарасюк // 

Збірник наукових праць: 

Педагогічні науки. – Херсон, 

2017. – № 75 – С. 76-82 

0,5 + 

Тарасюк А. М. 

10 

Використання 

педагогіки партнерства 

у підготовці майбутніх 

фахівців початкової 

освіти  

Казанжи І. В. Науковий вісник Миколаївського 

національного універ- 

ситету імені В. О. 

Сухомлинського. Педагогічні 

науки : збір- 

ник наукових праць / за ред. 

проф. Тетяни Степанової. — 

№ 2, травень 2018. — Миколаїв : 

МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018.  

0,5 + 

 

11 

Умови формування 

уявлення в учнів 

початкової школи про 

багатогранність 

культур в Україні та в 

світі загалом 

Іванець Н. В.  Науковий вісник Миколаївського 

національного універ- 

ситету імені В. О. 

Сухомлинського. Педагогічні 

науки : збір- 

ник наукових праць / за ред. 

проф. Тетяни Степанової. — 

№ 2, травень 2018. — Миколаїв : 

МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018. 

0,5 + 

Якименко С. І. 

12 

Формування 

міжкультурної 

комунікативної 

компетентності 

майбутніх учителів 

початкових класів на 

заняттях з дитячої 

літератури  

Казанжи О. В. Науковий вісник Миколаївського 

національного універ- 

ситету імені В. О. 

Сухомлинського. Педагогічні 

науки : збір- 

ник наукових праць / за ред. 

проф. Тетяни Степанової. — 

№ 2, травень 2018. — Миколаїв : 

МНУ імені В. О. Сухом- 

линського, 2018. 

0,5 + 

 

13 

Формування 

орфоепічної та 

акцентологічної 

грамотності майбутніх 

Білявська Т. 

М. 

Науковий вісник Миколаївського 

національного універ- 

ситету імені В. О. 

Сухомлинського. Педагогічні 

0,5 + 

 



учителів початкової 

школи 

науки : збір- 

ник наукових праць / за ред. 

проф. Тетяни Степанової. — 

№ 2, травень 2018. — Миколаїв : 

МНУ імені В. О. Сухом- 

линського, 2018. 

14 

Підготовка 

майбутнього вчителя 

початкової школи до 

використання 

здоров’язбережувальни

х технологій у 

навчально-виховному 

процесі 

Л. О. Рехтета Вісник Чернігівського 

національного педагогічного 

університету імені Т. Г. 

Шевченка, серія «Педагогічні 

науки». – Чернігів : ЧНПУ імені 

Т. Г. Шевченка, 2017. - № 143. – 

С. 308-311 

0,5 + 

 

15 

Можливіості 

запровадження КІТ у 

роботі вчителя 

початкової школи 

Січко І. О. Можливіості запровадження КІТ 

у роботі вчителя початкової 

школи // Вісник Чернігівського 

національного педагогічного 

університету імені Т.Г. 

Шевченка, серія «Педагогічні 

науки» № 144.  - Чернігів:  ЧНПУ 

імені Т.Г.Шевченка. - С. 400-405. 

0,5 + 

 

16 

Формування 

загальнокультурної 

грамотності майбутніх 

учителів початкової 

освіти 

Паршук С. М. Науковий вісник Миколаївського 

національного універ- 

ситету імені В. О. 

Сухомлинського. Педагогічні 

науки : збір- 

ник наукових праць / за ред. 

проф. Тетяни Степанової. — 

№ 2, травень 2018. — Миколаїв : 

МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018. 

0,5 + 

 

17 

Особливості 

формування 

математичної 

грамотності майбутніх 

фахівців початкової 

освіти 

Авраменко К. 

Б. 

Науковий вісник Миколаївського 

національного універ- 

ситету імені В. О. 

Сухомлинського. Педагогічні 

науки : збір- 

ник наукових праць / за ред. 

проф. Тетяни Степанової. — 

№ 2, травень 2018. — Миколаїв : 

МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018. 

0,5 + 

 

18 

Організація проектної 

діяльності майбутніх 

учителів початкової 

школи у вищому 

навчальному закладі  

Тимченко А. 

А. 

Науковий вісник Миколаївського 

національного універ- 

ситету імені В. О. 

Сухомлинського. Педагогічні 

науки : збір- 

ник наукових праць / за ред. 

проф. Тетяни Степанової. — 

№ 2, травень 2018. — Миколаїв : 

МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018. 

0,5 + 

 

19 

Особливості 

хореографічної 

діяльності як засобу 

гармонійного розвитку 

дітей 6-10 років у 

позашкільних закладах 

освіти 

Тарасюк А. М. Науковий вісник Миколаївського 

національного універ- 

ситету імені В. О. 

Сухомлинського. Педагогічні 

науки : збір- 

ник наукових праць / за ред. 

проф. Тетяни Степанової. — 

№ 2, травень 2018. — Миколаїв : 

МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018. 

0,5 + Якименко С. І. 

20 

Підготовка 

майбутнього вчителя 

загальноосвітньої 

школи І ступеня до 

Січко І. О. Науковий вісник Миколаївського 

національного універ- 

ситету імені В. О. 

Сухомлинського. Педагогічні 

0,5 + Яковець О.Р. 



формування 

екологічної 

компетентності учнів 

науки : збір- 

ник наукових праць / за ред. 

проф. Тетяни Степанової. — 

№ 2, травень 2018. — Миколаїв : 

МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018. 

21 

Культура професійного 

мовлення студента як 

запорука успішності 

майбутнього педагога 

дошкільної та 

початкової освіти 

Марущак В. 

С. 

Науковий вісник Миколаївського 

національного універ- 

ситету імені В. О. 

Сухомлинського. Педагогічні 

науки : збір- 

ник наукових праць / за ред. 

проф. Тетяни Степанової. — 

№ 2, травень 2018. — Миколаїв : 

МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018. 

0,5 +  

Участь викладачів у міжнародних конференціях 

1) проф. Якименко С. І.: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Перші Ушаковські читання. Річковий 

та морський транспорт: стан, проблеми, перспективи» (м. Херсон, 7 грудня 2017 року) 

2. Міжнародна наукова конференція «Модернізація освітньої системи: світові 

тенденції та національні особливості» (м. Каунас, Литва, 23 лютого 2018 р.)  

3. Міжнародна науково-практична конференція «Формування сучасного освітнього 

простору: переваги, ризики, механізми реалізації» (Тбілісі, Грузія, 29 вересня 2017 р.) 

2) доц. Авраменко К. Б.: 

1. Міжнародна наукова конференція «Модернізація освітньої системи: світові 

тенденції та національні особливості» (м. Каунас, Литва, 23 лютого 2018 р.) 

2. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології в 

дошкільній освіті» (28-29 березня 2018 року, м. Переяслав-Хмельницький) 

3. Міжнародній науково-практичній конференції «Педагогіка і психологія: актуальні 

проблеми досліджень на сучасному етапі» (6-7 квітня 2018 року, м. Київ) 

4. II міжнародної науково-практичної конференції «Інтернаціоналізація вищої освіти 

України в умовах полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи» 

(18-19 квітня 2018 р., м. Маріуполь) 

5. Науково-практичний семінар «Eurointegration processes in the modern education space: 

psychological and pedagogical aspects» (25-27 квітня 2018 року, Вища школа 

менеджменту і адміністрування, м. Ополе, Польща; з виїздом за кордон для 

практичній участі) 

3) доц. Паршук С. М.: 

1. Міжнародній науково - практичній конференції «Сучасна початкова освіта: 

проблеми, теорія та практика» (м. Дрогобич, 28-29 вересня 2017 року) 

4) доц. Січко І. О.: 



1. Друга міжнародна науково-практична конференція  «Модернізація освітнього 

середовища:  проблеми та перспективи» («Modernization of the educational environment: 

problems and prospects») (5-6 жовтня 2017 року, м. Умань) 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування 

конкурентноспроможності фахівців в умовах євроінтеграції» (26-27 жовтня 2017 р., м. 

Мукачево) 

5) доц. Казанжи О. В.: 

1. Міжнародна міждисциплінарна науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 6-7 

жовтня 2017 р.) 

6) доц. Казанжи І. В.: 

1. Міжнародна науково - практична конференція «Сучасна початкова освіта: 

проблеми, теорія та практика» (м. Дрогобич, 28-29 вересня 2017 року) 

7) доц. Марущак В. С.: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 

психологія, педагогіка»,. (7 грудня 2017 р., м. Суми) 

2. Міжнародна конференція у Відні, Австрії, грудень, 2017 

3. Міжнародна наукова конференція «Модернізація освітньої системи: світові 

тенденції та національні особливості» (м. Каунас, Литва, 23 лютого 2018 р.) 

4. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, 

психологія, педагогіка» (7 грудня, м. Суми) 

8) доц. Рехтета Л.О.: 

1. Міжнародна наукова конференція «Модернізація освітньої системи: світові 

тенденції та національні особливості» (м. Каунас, Литва, 23 лютого 2018 р.) 

2. Міжнародна науково-практична конференція  «Сучасні досягнення вітчизняних 

вчених у галузі педагогічних та психологічних наук» ( м. Київ, Україна, 2-3 березня 

2018 року) 

9) викл. Бублик А. Г.: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми реформування 

педагогічної науки та освіти» (м. Хмельницький, 1-2 грудня 2017 р.) 

2. XLIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та 

перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття в країнах Європи та 

Азії» (м. Переяслав-Хмельницький, 2017 р.) 

10) викл. Тарасюк А. М.: 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна початкова освіта: проблеми, 

теорія, практика» (28-29.09.2017) 



Участь викладачів у всеукраїнських конференціях 

1) проф. Якименко С. І.: 

1. 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 року) 

2. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Підготовка 

фахівців у контексті становлення Нової української школи» (м. Житомир, 21–22 

березня 2018 р.) 

3. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  викладачів, аспірантів та 

молодих вчених «Реформування початкової школи: проблеми та перспективи» 

(м. Миколаїв, 20-21 березня 2018 р.) 

4. Всеукраїнська літня школа учителів початкових класів «Інтегрована особистісно-

орієнтована технологія «Світ, в якому я живу» професора Світлани Якименко» 

(м. Миколаїв, 20-22 червня 2018 р.) 

2) доц. Авраменко К. Б.: 

1. Всеукраїнському науково-практичному тренінгу «Запитання і дискусія – основні 

інструменти сучасного викладача ВНЗ» (24 лютого 2018 року, м. Київ, Україна) – 

практична участь у тренінгу з отриманням сертифікату 

2. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  викладачів, аспірантів та 

молодих вчених «Реформування початкової школи: проблеми та перспективи» 

(м. Миколаїв, 20-21 березня 2018 р.) 

3. 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 року) 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська школа – діалог з 

В. О. Сухомлинським» (20 квітня 2018 року, м. Херсон) 

3) доц. Паршук С. М.: 

1. 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 року) 

2. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку творчої 

особистості дітей дошкільного віку» (м. Миколаїв, 28 вересня 2017 р.) 

4) доц. Білявська Т. М.: 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська школа – діалог з 

В. О. Сухомлинським» (20 квітня 2018 року, м. Херсон) 



2. 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 року) 

5) доц. Січко І. О.: 

1. ХХIV Всеукраїнські педагогічні читання «В.О.Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю», Житомирський державний університет імені Івана Франка (22-24 вересня 

2017 року, м. Житомир) 

2. Всеукраїнський навчально-методичний семінар (з міжнародною участю) 

«Психодидактика освітнього середовища: усунення перешкод особистісного 

освітнього розвитку» (6 жовтня 2017 року, м. Умань) 

3. Всеукраїнський науково-методичний семінар (з міжнародною участю) 

«Інформаційно-комунікаційні технології та наукометрія як провідні чинники 

формування освітнього середовища сучасного вищого навчального закладу» (26 

жовтня 2017 року, м. Умань) 

4. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Від 

знаннєвої парадигми до компетентнісної: реалії, перспективи» (27 жовтня 2017 року, 

м. Херсон) 

5. ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція  «Теоретико-методологічні 

основи розвитку освіти та управління навчальними закладами» КВНЗ «Херсонська 

академія неперервної освіти» (5 грудня  2017 року, м. Херсон). 

6. 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 року) 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська школа – діалог з 

В. О. Сухомлинським» (20 квітня 2018 року, м. Херсон) 

6) доц. Казанжи І. В.: 

1. 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 року). 

2. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  викладачів, аспірантів та 

молодих вчених «Реформування початкової школи: проблеми та перспективи» (м. 

Миколаїв, 20-21 березня 2018 р.) 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Підготовка 

фахівців у контексті становлення Нової української школи» (м. Житомир, 21–22 

березня 2018 р.) 

7) доц. Казанжи О. В.: 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Підготовка 

фахівців у контексті становлення Нової української школи» (м. Житомир, 21–22 

березня 2018 р.) 

8) доц. Марущак В. С.: 



1. 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 року). 

2. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розвитку творчої 

особистості дітей дошкільного віку» (м. Миколаїв, 28 вересня 2017 р.) 

9) доц. Рехтета Л.О.: 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська школа – діалог з 

В. О. Сухомлинським» (20 квітня 2018 року, м. Херсон). 

2. 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 року). 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Підготовка 

фахівців у контексті становлення Нової української школи» (м. Житомир, 21–22 

березня 2018 р.) 

10) доц. Тимченко А. А.: 

1. 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 року). 

11) викл. Іванець Н.В.: 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Підготовка 

фахівців у контексті становлення Нової української школи» (м. Житомир, 21–22 

березня 2018 р.) 

2. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука. студентство. сучасність. 

Гуманістичні ідеї В.О. Сухомлинського  як фактор саморозвитку особистості» (17-18 

травня 2018 року, м. Миколаїв) 

12) викл. Тарасюк А. М.: 

1. 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 року). 

3.4. Науково-дослідна тема кафедри: 

Кафедра працює над темою «Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти в 

умовах нової української школи» (0117U004487, науковий керівник – проф. Якименко 

С. І.). Науковий результат полягає у розробці авторським колективом кафедри під 

керівництвом проф. Якименко С. І. освітньої програми «Світ, в якому я живу» (1-2 

класи), за якою Державна служба якості освіти України дозволила викладання у 

наступному навчальному році у Новій українській школі. Експериментальна перевірка 

запропонованої програми та повного навчально-методичного комплекту проводилася 

протягом 2017-2018 н.р. в школах м. Миколаєва (НВК № 2 «Зоря», ЗЗСО №50, ЗЗСО 

№ 57, ЗЗСО № 64). Розроблено методичні рекомендації «Формування 



загальнокультурної грамотності майбутніх фахівців початкової освіти засобами 

образотворчого мистецтва як основи національної ідентичності» (доц. Паршук С. М.). 

Результати роботи проблемних груп викладачів за індивідуальними темами 

досліджень висвітлено у віснику кафедри «Методичний вісник кафедри початкової 

освіти» (№7, 8. – 2018 р.). 

 

На базі кафедри були проведені наступні конференції та семінари: 

1) Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  викладачів, аспірантів 

та молодих вчених «Реформування початкової школи: проблеми та перспективи» (20-

21 березня 2018 р.) 

2) Всеукраїнський науково-практичний інтернет-семінар для студентів закладів 

вищої освіти «Ключові компетентності Нової української школи: теорія та практика» 

(24 квітня 2018 р.) 

3) Всеукраїнська літня школа учителів початкових класів «Інтегрована 

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

Якименко.  Реалізація ідей та положень концепції «Нова українська школа» (20-22 

червня 2018 р.) 

Кафедра виступала співорганізатором двох конференцій: 

1) Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична конференція 

«Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови 

Нової української школи» (19-20 квітня 2018 р., м. Херсон) 

2) Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи» (21–22 

березня 2018 р., м. Житомир) 

 

3.5 Залучення студентів до наукових досліджень 

На кафедрі протягом року працюють проблемні групи, студенти яких постійно 

беруть участь в конференціях, друкуються у збірниках наукових праць. 

 Протягом зазначеного періоду 4 студенти взяли участь у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних та 

гуманітарних наук: 

1. Рахман Нейля (Тема роботи: Використання проектних технологій в 

навчально-виховному процесі початкової школи); науковий керівник – доц. Тимченко 

А. А.; 

2. Бордунова Анастасія Юріївни, Дмитренко Ганна Павлівна (Тема роботи: 

Формування загальнокультурної грамотності молодших школярів на уроках трудового 

навчання в початковій школі); науковий керівник – доц. Паршук С. М. 

3. Ковальчук Ольга Андріївна (Тема роботи: Роль гри в активізації навчально-

творчої діяльності учнів в освітньому просторі загальноосвітньої школи І ступеня); 

науковий керівник – доц. Рехтета Л. О. 

 Студентка 3 курсу Бородина Є. Г.  взяла участь у міжнародній науково-

практичній конференції «Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у 

21 столітті» (м. Одеса) та  у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми реформування системи  виховання та освіти в Україні» (м. Львів) 



Разом зі студентами протягом навчального року були проведені наступні 

семінари: 

1) науковий семінар до 140-річчя з дня народження Григорія Ващенка (1878-1967), 

педагога, психолога (23.04.2018 р.) 

2) науково-методичний семінар «Актуальні проблеми підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до роботи в умовах Нової української школи» 

(14.05.2018 р.) 

3) науковий семінар «Формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи (акцентологічний рівень)» (15.05.2018 р.) 

4) науково-методичний семінар «Педагогіка партнерства як складова формули 

Нової української школи» (17.05.2018 р.) 

Продовжувалася робота із замовниками: 

 ПІБ 
викладача Індивідуальна тема 

Договори 

ЗВО ЗДО, ЗЗСО 

Професор 
Якименко С. 
І. 

Реалізація принципу дитиноцентризму на 
засадах особистісно орієнтованої технології 
в процесі підготовки майбутніх фахівців 
початкової освіти 

Хмельницька 
гуманітарно-
педагогічна 
академія 

ДНЗ № 139 
«Золотий півник» 
м. Миколаєва  
ЗОШ № 50 м. 
Миколаєва 

доцент 
Казанжи 
І.В. 

Підготовка майбутніх фахівців початкової 
освіти до побудови освітньої траєкторії 
дитини засобами педагогіки партнерства 

Житомирський 
державний 
університет 
імені Івана 
Франка 

ЗОШ № 22 м. 
Миколаєва 

доцент  Жел
ан А.В. 

Формування музичної культури майбутніх 
фахівців початкової освіти засобами 
міжпредметних зв’язків 

Кіровоградський 
державний 
педагогічний 
університет 
ім. Володимира 
Винниченка  

ЗОШ № 39 м. 
Миколаєва 

доцент 
Паршук С. 
М. 

Формування загальнокультурної 
грамотності майбутніх фахівців початкової 
освіти засобами образотворчого мистецтва 
як основи національної ідентичності 

Південноукраїнс
ький 
національний 
педагогічний 
університет 
ім. К. Д. Ушинсь
кого 

ЗОШ № 59 м. 
Миколаєва 

доцент 
Білявська Т. 
М. 

Формування комунікативної компетентності 
майбутніх фахівців початкової освіти 

Херсонський 
державний 
університет 

ЗОШ № 3 м. 
Миколаєва 

доцент 
Марущак 
В.С. 

Мовленнєвий розвиток майбутніх фахівців 
початкової освіти 

ЗОШ № 54 м. 
Миколаєва 

доцент 
Авраменко 
К.Б. 

Формування математичної грамотності 
майбутніх фахівців початкової освіти 

Уманський 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
Павла Тичини  

ЗОШ № 35 м. 
Миколаєва 

доцент 
Рехтета Л. 
О. 

Підготовка майбутніх фахівців початкової 
освіти до фізичного розвитку та формування 
здорового способу життя молодших 
школярів 

Дрогобицький 
державний 
педагогічний 
університет ім. 
Івана Франка 

ММК ім. В. Чайки 

доцент 
Січко І. О. 

Формування компетентності майбутніх 
фахівців початкової освіти в природничих 
науках і технологіях 

Національний 
педагогічний 
університет ім. 
М. П. Драгоман

ЗОШ № 34 м. 
Миколаєва 



ова 

доцент 
Тимченко 
А.А. 

Формування інформаційно-цифрової 
компетентності майбутніх фахівців 
початкової освіти 

Черкаський 
національний 
університет ім. 
Б. 
Хмельницького 

Баловненська 
загальноосвітня 
школа І-ІІІ 
ступенів 
Новоодеської 
районної ради 

доцент 
Казанжи 
О.В. 

Підготовка майбутніх фахівців початкової 
освіти до міжкультурного спілкування 
засобами літературного мистецтва 

Переяслав-
Хмельницький 
ДПУ ім. Г. 
Сковороди 

ММК ім. В. Чайки 

Програми ініціативні 

викладач 
Бублик А.Г. 

Формування доброзичливих взаємин між 
учнівським та учительським колективами 

 
Миколаївська 
ЗОШ № 46 

викладач 
Іванець Н.В. 

Мультикультурне виховання учнів 
початкової школи в позакласній роботі 

 
ЗОШ № 1 ім. О. 
Ольжича м. 
Миколаєва 

викладач 
Тарасюк 
А.М. 

Педагогічні умови гармонійного розвитку 
дітей 6-10 років на заняттях хореографією у 
позашкільних навчальних закладах 

 

Обласний будинок 
художньої 
творчості 
Миколаївської 
ОДА 

 

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

Країна 

партнер  

(за 

алфавіто

м) 

Установа – 

партнер 

Тема 

співробітни

цтва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

Грузія Батумський 

державний 

університет 

імені Шота 

Руставелі 

Наукова та 

виховна 

робота 

Договір  Спільна участь у 

конференціях. 

Публікації. 

 

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

робочого часу викладачів 

№ ПІБ Тема 

1 Професор 

Якименко С. І. 

Реалізація принципу дитиноцентризму на засадах особистісно 

орієнтованої технології в процесі підготовки майбутніх фахівців 

початкової освіти 

2 доцент Казанжи 

І.В. 

Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до побудови освітньої 

траєкторії дитини засобами педагогіки партнерства 

3 доцент Паршук 

С. М. 

Формування загальнокультурної грамотності м+айбутніх фахівців 

початкової освіти засобами образотворчого мистецтва як основи 

національної ідентичності 

4 доцент Білявська 

Т. М. 

Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців 

початкової освіти 

5 доцент Марущак 

В.С. 

Мовленнєвий розвиток майбутніх фахівців початкової освіти 



6 доцент 

Авраменко К.Б. 

Формування математичної грамотності майбутніх фахівців початкової 

освіти 

7 доцент Рехтета 

Л. О. 

Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до фізичного розвитку 

та формування здорового способу життя молодших школярів 

8 доцент Січко І. 

О. 

Формування компетентності майбутніх фахівців початкової освіти в 

природничих науках і технологіях 

9 доцент Тимченко 

А.А. 

Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців 

початкової освіти 

10 доцент Казанжи 

О.В. 

Реалізація принципу дитиноцентризму на засадах особистісно 

орієнтованої технології в процесі підготовки майбутніх фахівців 

початкової освіти 

11 викладач Бублик 

А.Г. 

Формування доброзичливих взаємин між учнівським та учительським 

колективами 

12 викладач Іванець 

Н.В. 

Мультикультурне виховання учнів початкової школи в позакласній 

роботі 

13 викладач 

Тарасюк А.М. 

Педагогічні умови гармонійного розвитку дітей 6-10 років на заняттях 

хореографією у позашкільних навчальних закладах 

  



IV. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА 

Протягом 2017-2018 н.р. були проведені семінари: 

 

Протягом зазначеного періоду активно проводилися виховні заходи та різноманітні 

виставки: 

 святкування 15-річчя будинку людей похилого віку та інвалідів м. Миколаєва; 

привітання мешканців БЛПВ та інвалідів з новорічними святами; привітання з 9 

Травня; 

 виховний захід до дня Єдності та Свободи; 

 літературний конкурс «Чи знаємо ми Шевченка?» (доц. Марущак В. С.) 

 благодійні заходи до Дня св. Миколая («Миколай крокує світом» ЗОШ №39"); 

 Конкурс «Нумо, дівчата» (доц. Рехтета Л. О.);  

 виставка-конкурс «Яскраві вогні новорічної ялинки» (викл. Тарасюк А. М.); 

№ Тема семінару Дата проведення Відповідальні 

1 

Особливості організації навчального 

процесу у початковій школі у 2017-2018 

н.р. (освітня галузь «Мова та література») 

жовтень 2017 р. 
доц. Білявська Т.М. 

доц. Казанжи О.В. 

викл. Бублик А.Г. 

2 

Семінари-тренінги «Вектор на Нову 

українську школу» (спільно з тьюторами 

кафедри теорії та методики дошкільної та 

початкової освіти МОІППО (Хортів А.Г, 

Сокуренко О.О.)) 

09.11.2018 р. 

21.11.2018 р. 
доц. Авраменко К. Б. 

3 

Особливості організації навчального 

процесу у початковій школі у 2017-2018 

н.р. (освітня галузь «Математика») 

листопад 2017 р. доц. Авраменко К.Б. 

4 

Особливості організації навчального 

процесу у початковій школі у 2017-2018 

н.р. (освітня галузь «Природознавство», 

«Суспільствознавство») 

грудень 2017 р. доц. Січко І.О. 

5 

Особливості організації навчального 

процесу у початковій школі у 2017-2018 

н.р. (освітня галузь «Мистецтво») 

лютий 2018 р. 
доц. Паршук С.М. 

викл. Тарасюк А.М. 

6 

Особливості організації навчального 

процесу у початковій школі у 2017-2018 

н.р. (освітня галузь «Здоров’я та фізична 

культура») 

березень 2018 р. 
доц. Рехтета Л.О. 

викл. Тарасюк А.М. 

7 

Особливості організації навчального 

процесу у початковій школі у 2017-2018 

н.р. (освітня галузь «Технології») 

квітень 2018 р. 
доц. Тимченко А.А. 

викл. Тарасюк А.М. 

8 

Семінар-практикум з впровадження 

інтегрованої особистісно-орієнтованої 

технології С. І. Якименко (для ЗЗСО № 57, 

50, 64 на базі НВК №2 «Зоря») 

19.04.2018 р. проф. Якименко С. І. 

9 

Навчально-методичний семінар-тренінг 

«Використання методів критичного 

мислення під час вивчення творів В. О. 

Сухомлинського» 

18.05.2018 р. викл. Іванець Н. В. 



 «День Європи в Україні» (викл. Бублик А. Г.); 

 заходи до Дня слов’янської писемності і культури: свято «Ми в слов’янському 

світі», засідання Круглого столу «Діалог слов’янських мов і культур» (Марущак В. С.) 

 літературно-музична композиція «Свято Масляної» (викл. Тарасюк А. М.); 

 Виховний захід «Щоб пам’ятали…» (до 74-ї річниці визволення Миколаєва) 

(доц. Казанжи О. В.); 

 виставка вишиванок на галявині «Віри. Надії. Любові» «Вишиваночка барвиста» 

(викл. Тарасюк А. М.); 

 майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки («Науковий пікнік») (доц. 

Паршук С. М., викл. Тарасюк А. М.); 

 конкурс проектів з українознавства «Українські народні обереги…», «Видатні 

жінки в Україні», «І на тім рушникові…» (доц. Марущак В. С.) 

 виховний захід з національно-патріотичного виховання «Подорож на Запорізьку 

Січ» (доц. Тимченко А. А.); 

 Літературно-музична композиція «Зазирнімо у сучасність…» (доц. 

Білявська Т. М.); 

 конкурс творчих робіт, присвячений Дню української мови та писемності 

«Бринить, співає українська мова» (доц. Марущак В. С.) 

 

  Систематично проводяться кураторські години.  

 

Проведення профорієнтаційної роботи 

Основними напрямками профорієнтаційної роботи є: 

 організаційні заходи; 

 інформаційно-довідкова робота; 

 популяризація факультету в засобах масової інформації; 

 активізація співпраці зі школами та ЗДО м. Миколаїв, Казанківським, 

Новобузьким, Снігурівським, Радсадівським, Степівським (вибірково) і Ковалівським 

(вибірково) освітніми округами. 

 З метою залучення якомога більше абітурієнтів до навчання у МНУ імені В.О. 

Сухомлинського були проведені наступні заходи: 

 Проведення батьківських зборів - серпень 2017 р. 

 Анкетування студентів 1 курсу (148, 158 гр.) «Чому я обрала(в) саме цей 

факультет» - вересень 2017 р. 

 Поновлення буклету, внесення змін і доповнень  

 Оформлення інформаційного  стенду за спеціальностями факультету  

 Організація агітбригади з кращих студентів факультету для проведення 

профорієнтаційної роботи шляхом розповсюдження рекламних проспектів 

факультету, університету, демонстрування презентацій тощо – жовтень-листопад 2017 

р. 

 Участь в Ярмарках навчальних закладів, Ярмарках професій (за сприяння 

Департаменту освіти та Служби зайнятості населення у Мик.обл., спільно з 

навчальними закладами): Виставка «Освіта 2018» - 26 квітня 2018 р. 

 Участь у Дні відкритих дверей університету для абітурієнтів і їхніх батьків – 11 

лютого 2018 р. 



 Організація і проведення заходів по знайомству випускників із 

університетськими традиціями та відвідування музею В.Сухомлинського 

 Зустріч із абітурієнтами миколаївських шкіл, профагітація 

 Залучення студентів факультету дошкільної та початкової освіти до участі в 

профагітації в ЗЗСО м. Миколаїв та своїх селищ. 

 Поїздка у складі делегації університету до м. Новий Буг з профорієнтаційною 

метою та виконання обов’язків голови ДКК до Новобузького педагогічного коледжу – 

8-27 червня 2018 р. 

 Поїздка в м. Казанка з метою анкетування старшокласників та абітурієнтів 

стосовно вступу на факультет дошкільної та початкової освіти 

 Надання загальних консультацій абітурієнтам і їх батькам щодо вступу на 

факультет дошкільної та початкової освіти 

 Розробка анкет для майбутніх абітурієнтів та їх анкетування протягом 

навчального року. 

 

 

 

 


