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Додаток 1 до наказу 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 26.12.2016 р. № 557 

«Про підсумки наукової та науково-технічної 

діяльності університету за 2016 рік» 

  

Інформація  

про наукову та науково-технічну діяльність  

кафедри початкової освіти за 2016 рік 

 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 

факультету/ інституту   

а) основні пріоритетні напрями наукової діяльності: «Гуманізація професійної 

підготовки майбутніх учителів початкових  класів в освітньому просторі ВНЗ»; «Інтегрована 

особистісно-орієнтована технологія в ЗОШ І ступеня». 

б) кількість виконуваних  робіт та обсяги їх фінансування (якщо є) відповідно до 

таблиці  

Категорії 

робіт 

2016 

к-сть од. тис.грн. 

Фундаментальні   

Прикладні    

Госпдоговірні    

Грантові   

в) кількість відкритих у звітному році спеціалізованих вчених рад по захисту 

кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій -----; 

д) найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних  розробок, що 

виконуються на факультеті/інституті (визначити 1-2 найвагоміші результати, як пропозиції 

до узагальненого звіту Міністерства; один результат – не більше 10 рядків; вказати назву 

теми, керівника, коротку характеристику одержаного наукового результату). 

Тема: «Гуманізація професійної підготовки майбутніх учителів початкових  класів в 

освітньому просторі ВНЗ» 

Керівник НДР:  доктор філософії в галузі освіти, професор Якименко С. І. 

Розроблено спецкурс «Теорія і практика гуманізації освітнього простору навчального 

закладу» (для студентів магістратури). 

Розроблено методичні рекомендації «Організація інтегрованого простору як складова 

гуманізації освітнього простору початкової школи», окреслено інтегративні ознаки 

інноваційного простору навчального закладу (початкова школа і ДНЗ). 

Підготовлено звіт про НДР, що висвітлює можливість на якісно новому рівні 

розглянути проблему формування готовності майбутніх учителів початкової школи до 

гуманізації освітнього простору навчального закладу. Водночас його результати не 

вичерпують усієї повноти їх висвітлення, подальшого вивчення потребують сучасні 

технології побудови освітнього простору на гуманістичних засадах. 

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня  

а) важливі результати за усіма закінченими у 2016 році фундаментальними 
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науково-дослідними роботами (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом 

України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний 

напрям, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; зазначити 

назву роботи, наукового керівника, коротко описати одержаний науковий результат, його 

новизну, науковий рівень, значимість та  практичне застосування); 

 

Тема: «Гуманізація професійної підготовки майбутніх учителів початкових  класів в 

освітньому просторі ВНЗ» 

Керівник НДР: доктор філософії в галузі освіти, професор Якименко С. І. 

Новизна: вперше розроблено спецкурс «Теорія і практика гуманізації освітнього 

простору навчального закладу» (для студентів магістратури); розкрито ознаки й аспекти 

побудови освітнього простору на засадах гуманізації; педагогічний моніторинг як засіб 

гуманізації освітнього процесу у вищому навчальному закладі. 

Значимість: визначено структуру, зміст, основні складові процесу гуманізації 

професійної підготовки майбутніх учителів, виявлено, обґрунтовано та експериментально 

перевірено педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів 

в освітньому просторі ВНЗ; теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

структурно-функціональну модель гуманізації професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів в освітньому просторі ВНЗ, здійснено діагностику, формування та 

розвитку готовності вчителів до створення гуманізованого освітнього простору початкової 

школи, забезпечено системне включення майбутніх учителів у дослідницьку діяльність з 

проблеми гуманізації освітнього простору, накопичено індивідуальний досвід майбутніх 

учителів зі створення відповідного освітнього простору, організовано позааудиторну роботу 

у вищому навчальному закладі як складову гуманізації професійної підготовки майбутніх 

учителів початкових класів. 

Практичне застосування: розробки з даної проблеми впроваджено в практику  

роботи вищих навчальних закладів (Хмельницька гуманітарно-педагогічна  академія, 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 

Запорізький  класичний приватний університет), початкової школи (Миколаївська 

загальноосвітня школа  І–ІІІ ступенів № 50 імені Г. Л. Дівіної Миколаївської міської ради 

Миколаївської області), дошкільного закладу (ДНЗ № 139 «Золотий півник» м. Миколаїв) та 

реабілітаційного центру «Надія», м. Миколаїв. 

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротко описати 

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

застосування); 

ІІІ. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні 

прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки 

і техніки, обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася 

апробація, випробування, та які можуть бути зацікавлені у їх використанні  

а) важливі результати за усіма закінченими у 2016 році прикладними науково-

дослідними роботами (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, згідно  

з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового 

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

значимість та  практичне застосування, наявні госпдоговірні роботи  та обсяг коштів, 

отриманих від їх виконання); 

б) найважливіші наукові результати, отримані в результаті виконання перехідних 

науково-дослідних робіт (зазначити пріоритетний напрям, визначений Законом України 

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»; пріоритетний тематичний напрям, 

згідно постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942; назву роботи, наукового 
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керівника, коротко описати одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, 

значимість та практичне застосування, наявні госдоговірні роботи та обсяг коштів, 

отриманих від їх виконання); 

IV. Результати виконання грантових програм (зазначити назву гранту та програми,  

у рамках якої він виконується, керівника та виконавців, результати виконання  за 2016 р., 

обсяг отриманих коштів) 

V. Розробки, які впроваджено у 2016 році за межами ВНЗ або НУ (відповідно до 

таблиці):  

№ 

з/п 

Назва та 

автори 

розробки 

Важливі 

показники, які 

характеризують 

рівень 

отриманого 

наукового 

результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва організації, 

відомча належність, 

адреса) 

Дата акту 

впровадже

ння 

Практичні 

результати, які 

отримано 

ВНЗ/науковою 

установою від 

впровадження 

(обладнання, 

обсяг 

отриманих 

коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої 

роботи тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1 Спецкурс 

«Теорія і 

практика 

гуманізації 

освітнього 

простору 

навчального 

закладу (для 

студентів 

магістратури) 

Виконавці: 

доктор 

філософії у 

галузі освіти, 

професор 

Якименко С. І

. 

 

 

 

 

 

Системно 

схарактеризовано 

роль гуманізації 

освітнього 

простору, що 

створює 

комфортну 

атмосферу для 

становлення 

особистості; 

розкрито ознаки 

й аспекти 

побудови 

освітнього 

простору на 

засадах 

гуманізації; 

педагогічний 

моніторинг як 

засіб гуманізації 

освітнього 

процесу у 

вищому 

навчальному 

закладі; 

розглянуто 

педагогічну 

компетентність 

викладача як 

Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна  

академія 

29013 

м. Хмельницький, 

вул. Проскурівськог

о підпілля, 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт 

№ 737  

від 

07.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблений 

спецкурс 

дозволяє 

створити та 

уточнити 

концептуальні 

засади 

магістерської 

підготовки 

фахівця; став 

внеском у 

якісне 

оновлення 

навчально-

методичного 

забезпечення 

магістерської 

підготовки 

фахівців зі 

спеціальності 

013 «Початкова 

освіта». 

Використання 

матеріалів 

спецкурсу 

засвідчило 

позитивну 

динаміку 

формування 
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важливу умову та 

засіб гуманізації 

освітнього 

простору ВНЗ. 

комунікативної 

культури, 

професійної 

компетентності 

студентів, 

сприяли 

удосконаленню 

педагогічної 

майстерності 

майбутніх 

учителів 

початкової 

школи. 

2 Програма 

формування 

готовності 

майбутніх 

учителів до 

створення 

освітнього 

простору 

ВНЗ: 

теоретична 

(міні-лекції) 

та практична 

(групові 

дискусії, 

ігрові методи, 

вербальні та 

невербальні 

техніки, 

індивідуальна 

психолого-

педагогічна 

діагностика) 

Виконавці: 

доктор 

філософії у 

галузі освіти, 

професор 

Якименко С. І

. 

доктор 

філософії у 

галузі освіти, 

доцент 

Казанжи І. В. 

доктор 

філософії у 

галузі освіти 

Желан А. В. 

викладач 

 

Розроблено 

модульні 

програми 

навчальних дисц

иплін 

«Дидактика. 

Теорія та 

методика 

виховання», 

«Педагогічні 

технології в 

початковій 

школі», 

«Методика 

формування 

ключових та 

предметних 

компетентностей 

молодших 

школярів» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Михайла 

Коцюбинсього 

21001, м. Вінниця, 

вул. Острозького, 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт 

№ 06/48  

від 

07.11.2016 

 

 

Розроблені 

програми було 

використано у 

навчальному 

процесі ВНЗ. 
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Іванець Н. В. 

3 Методика 

гуманізації 

виховної 

роботи в 

початковій 

школі 

Виконавці: 

доктор 

філософії у 

галузі освіти, 

доцент 

Казанжи І. В 

 

Методика 

розкриває 

сутність 

гуманізації 

процесу 

виховання; 

описано методи і 

форми створення 

виховного 

простору 

навчального 

закладу, основні 

проблеми теорії 

та методики 

виховної роботи 

викладено на 

гуманістичних 

закладах. 

 

Класичний 

приватний 

університет 

69002, 

м. Запоріжжя, 

вул. Жуковського,  

70 «Б» 

Акт 

№ 07/83 

від 

25.11.2016 

Опубліковано 

та апробовано 

навчальний 

посібник, 

матеріали якого 

використовуют

ься у процесі 

професійної 

підготовки 

майбутніх 

учителів у 

вищих 

навчальних 

закладах 

України; 

посібник 

видано значним 

тиражем, що 

дозволяє 

використовуват

и його у 

навчально-

виховному 

процесі 

факультетів 

початкової 

освіти в інших 

ВНЗ України 

VІ. Інформація про комерціалізацію науково-технічних розробок  

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

2016 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою: 

№ 

з/п 

Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-

остання 

сторінки 

роботи 

Статті 

1 Авраменко К.Б. Theoretical principles of 

innovative training of 

teachers’ in the system 

of hinges pedagogical 

education of Ukraine 

(українською мовою) 

International scientific 

professional periodical journal 

«The Unity of Science» / 

publishing office Friend-

richstrabe 10. 

 February, 

2016. – V. 1. –  

P. 11-14. 

2 Авраменко К.Б.  

The using of  

problems of innovation 

technologies in the 

professional training of  

future teacher of the 

primary schools 

International scientific 

professional periodic journal 

The European Association of 

pedagogues and psychologists 

«Science» «The Unity of 

Science» / publishing office 

Friend-richstrabe 10. 

October, 2016. 

– P. 67-69. 
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(українською мовою) 

 Авраменко К.Б., 

Рехтета Л.О. 

Історичний довід 

методико-

математичної 

підготовки майбутніх 

учителів початкової 

школи у системі вищої 

педагогічної овіти 

України у другій 

половині ХХ століття  

Zbornik prispevkov z 

medzinarodnej vedecke 

konferencie  

«Stav, problem a perspektivy 

pedagogickeho  studia a 

socalnej praсe»  

(28-29 octobra 

2016). –  

Vysoka skola 

Danubius, 

Sladcovicovo, 

2016. –  P. 9-

12. 

 Желан А.В. Становлення та 

розвиток професійної 

музичної освіти в 

Херсонській губернії 

(ІІ половина ХІХ – 

початок ХХ століття) 

Збірник наукових праць: 

Педагогічні науки. – 

Херсон. – В. LXIX  

 Желан А.В., 

Єфремова Ю.О. 

Формування 

здоровязбережувальної 

компетентності 

молодших школярів 

Науковий вісник МДУ імю 

В.О.Сухомлинського: 

збірник наукових праць. 

(Серія «Педагогічні 

науки»). – Миколаїв: МНУ 

імені В.О.Сухомлинського, 

2016. 

Т.1. – С. 27-

32. 

 Желан А.В. Стан загальної 

музичної освіти на 

півдні України в кінці 

ХІХ – на початку ХХ 

століття 

Нові технології навчання: 

наук.-метод. зб. / Інститут 

інноваційних технологій і 

зміту освіти МОН України. 

Вип №2 (53). 

– С. 69-74 

 Тимченко А.А. Деонтологічна 

компетентність як 

складова професійно 

успішної особистості 

майбутнього педагога 

International scientific 

professional periodical journal 

«THE UNITY OF 

SCIENCE»/ publishing office  

Friedrichstrabe 10 – Vienna – 

Austria 

(наукометричне видання 

РИНЦ) 

В.86. Ч.1. – С. 

48-51 

Статті, прийняті редакцією до друку 

1 Бублик А. Г Психолого-педагогічні 

умовами формування 

доброзичливих взаємин 

між учительським та 

учнівським колективами 

Збірник матеріалів ІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Інноваційний розвиток вищої 

освіти: глобальний та 

національний виміри змін»  

м. Суми 3-

4.04.2016 

2 Желан А.В. Етапи розвитку музичної 

компетентності 

майбутніх вихователів 

ДНЗ 

Збірник наукових праць: 

Педагогічні науки. – Херсон 

LXXIII. – № 

73 

 

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

молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо – до 7 рядків). 
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Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:  

Роки Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 

учених, які працюють у 

ВНЗ або науковій 

установі 

Відсоток молодих 

учених, які 

залишаються у ВНЗ або 

установі після 

закінчення аспірантури 

2016 45 3  

Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків). 

Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів (ІІІ місце, Семенчова Марина 

Андріївна, 25.03.2016 м. Дрогобич) 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт ІІІ місце студентки 258 групи 

Єфремової Ю. О. (Умань, 2016 р.) 

IХ. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками (інститути, 

наукові лабораторії, центри колективного користування новітнім обладнанням, центри 

трансферу технологій, тощо), (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність 

та результативність роботи – до 30 рядків). 

Х. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

(надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: 

характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного 

співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків). 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по 

кожній країні) викласти за формою: 

Країна партнер 

(за алфавітом) 

Установа – 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

Грузія Батумський 

державний 

університет 

імені Шота 

Руставелі 

Проблеми 

навчання та 

виховання 

студентів в 

умовах 

сучасного ВНЗ 

Договір про 

співпрацю 

5 років 

Науково-

дослідна робота 

університетів та 

стажування 

наукових 

співробітників 

ХІ. Інформація про наукову та науково-технічну  діяльність, що здійснювалась 

спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних 

галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика 

досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі 

академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо 

створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи 

вирішення цього питання). 

ХІІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або міською державною 

адміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для 

вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її 

фінансування, регіональні, обласні  програми, вирішені регіональні проблеми тощо). 

ХІІІ. Відомості  щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової 

діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних 

наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність.  

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

межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, наукових керівників, 

науковий результат, його значимість). 
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Тема: «Гуманізація професійної підготовки майбутніх учителів початкових  класів в 

освітньому просторі ВНЗ» 

Керівник НДР: доктор філософії в галузі освіти, професор Якименко С. І. 

Значимість: визначено структуру, зміст, основні складові процесу гуманізації 

професійної підготовки майбутніх учителів, виявлено, обґрунтовано та експериментально 

перевірено педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів 

в освітньому просторі ВНЗ; теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

структурно-функціональну модель гуманізації професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів в освітньому просторі ВНЗ, здійснено діагностику, формування та 

розвитку готовності вчителів до створення гуманізованого освітнього простору початкової 

школи, забезпечено системне включення майбутніх учителів у дослідницьку діяльність з 

проблеми гуманізації освітнього простору, накопичено індивідуальний досвід майбутніх 

учителів зі створення відповідного освітнього простору, організовано позааудиторну роботу 

у вищому навчальному закладі як складову гуманізації професійної підготовки майбутніх 

учителів початкових класів. 

 

ХV.  Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

 Оновити дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного 

виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою: 

№ 

з/п 

Назва приладу (українською 

мовою та мовою оригіналу) і 

його марка, фірма- виробник, 

країна походження 

Обґрунтування потреби 

закупівлі приладу (обладнання) 

в розрізі  наукової тематики, що 

виконується ВНЗ/науковою 

установою  

Вартість,  

дол. 

США або 

євро  

Вартість,  

тис. 

гривень 

1 2 3 4 5 

     

XVІ. Заключна частина 

Зауваження та пропозиції щодо забезпечення організації та координації наукового 

процесу у вищих навчальних закладах та наукових установах до департаменту науково-

технічного розвитку МОН України, основні труднощі та недоліки в роботі вищих 

навчальних закладів та наукових установ при провадженні наукової та науково-технічної 

діяльності у 2016 році. Пропозиції та зауваження щодо налагодження більш ефективної 

роботи в організації цих процесів. 

 

Останнім часом великої уваги у науково-педагогічних працівників кафедри 

початкової освіти потребує організація навчально-виховного процесу у зв’язку зі слабкою 

навчально-матеріальною базою університету. 

Вважаємо недоцільним створення НМК на паперових носіях у зв’язку з постійним 

оновленням навчальних планів, робочих програм, що вимагає нераціонального використання 

коштів викладачів. 

Пропонуємо створити інформаційний відділ на допомогу викладачам для своєчасного 

оформлення он-лайн ресурсів та відкритого доступу для користування студентами в умовах 

оновлення сучасного освітнього простору ВНЗ (сучасний студент цікавиться інформацією на 

електронних носіях). 

Протягом 2016 року робота над оформленням паперових примірників документації 

ВНЗ та підготовка до значної кількості їх контролю негативно вплинула на загальні 

результати науково-дослідної роботи кафедри.  

 

    

Зав. кафедри                                            С.І.Якименко  
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Додаток 2 до наказу 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 26.12.2016 р. № 557 

«Про підсумки наукової та науково-

технічної діяльності університету за 

2016 рік» 

 

ПОКАЗНИКИ 
наукової та науково-технічної діяльності 

кафедри початкової освіти 

за 2016 р. 
 

№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2016 

1. Науково-педагогічні кадри  
1.1. Чисельність  науково-педагогічних працівників 

кафедри 
14 

1.1.1. Чисельність штатних працівників, усього  
а)  з них: – доктори наук  
б)   – кандидати наук 11 

1.1.2. Чисельність працівників, які працювали за 

зовнішнім сумісництвом, усього 
 

а)  з них: – доктори наук  
б)   – кандидати наук  

1.1.3. Чисельність працівників, які працювали за 
договорами  цивільно-правового характеру, 

усього (договорів, угод) 

 

а)  з них: – доктори наук  
б)   – кандидати наук  

2. Підготовка наукових кадрів  
2.1. Загальна чисельність аспірантів у звітному 

періоді, усього 
 

2.1.1.  з них: – з відривом від виробництва 3 
2.1.2.    без відриву від виробництва  
2.2. Чисельність аспірантів, прийнятих у звітному 

періоді 
 

2.3. Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури 
у звітному періоді, усього 

 

2.3.1.  з них: – із захистом дисертації  
2.4. Кількість діючих спеціалізованих вчених рад   
2.5. Кількість спеціальностей в спеціалізованих 

вчених радах ВНЗ/НУ, всього 
 

2.5.1.  з них: – спеціальностей в докторських 

спеціалізованих вчених радах 
 

2.5.2.   – спеціальностей в кандидатських 

спеціалізованих вчених радах 
 

2.6. Кількість захищених дисертацій у звітному 

періоді, усього 
 

2.6.1. з них: – кандидатських дисертацій 1 
 

1) 
 – захищених у спеціалізованих вчених 

радах ВНЗ/НУ, усього 
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№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2016 

а)  у тому числі: – захищених працівниками 

ВНЗ/НУ 
 

б)    – захищених сторонніми 

працівниками 
 

 

2) 
 – захищених у спеціалізованих вчених 

радах за межами ВНЗ/НУ, усього 
 

2.6.2.  – докторських дисертацій  
 

1) 
 – захищених у спеціалізованих вчених 

радах ВНЗ/НУ, усього 
 

а)  у тому числі: – захищених працівниками 

ВНЗ/НУ 
 

б)    – захищених сторонніми 

працівниками 
 

 

2) 
 – захищених у спеціалізованих вчених 

радах за межами ВНЗ/НУ, усього 
 

2.7. Достроково захищені дисертації у період 

навчання в аспірантурі за державним 
замовленням 

 

2.8. Кількість аспірантів, які залишилися працювати у 

ВНЗ/НУ 
 

3. Фінансування науково-технічної діяльності  
3.1. Обсяг  фінансування  із  загального фонду, тис. 

грн., усього, з них: 
 

3.1.1.  – фундаментальних досліджень  
3.1.2.  – прикладних досліджень і розробок  
3.1.3.  – збереження наукових об'єктів, що 

становлять НН 
 

3.1.4.  – проведення міжнародних наукових 

заходів 
 

3.2. Обсяг надходжень до спеціального фонду за 
результатами наукової та науково-технічної 

діяльності, тис. грн., усього, з них: 

 

3.2.1.  – обсяг фінансування науково-технічних 

робіт за державними цільовими програмами 
 

3.2.2.  – обсяг фінансування науково-технічних 

робіт за державним замовленням 
 

3.2.3.  – обсяг фінансування наукових і науково-

технічних робіт за проектами  міжнародного  
співробітництва (гранти, наукові проекти) 

 

3.2.4.  – обсяг фінансування наукових і науково-

технічних робіт за госпдоговорами 
 

3.2.4.1.   у тому числі: – міжнародними  
3.2.5.  – обсяг фінансування за надання наукових 

послуг 
 

3.2.6.  – обсяг фінансування фундаментальних 
досліджень, з них: 

 

3.2.6.1.  – за грантами Державного фонду 

фундаментальних досліджень 
 

3.2.7.  – надходження від надання платних 
послуг та виконання наукових і науково-

технічних робіт, що акумулюються на рахунках 

інших КПКВК  

3 
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№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2016 

4. 
Матеріально-технічне забезпечення наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
 

4.1. Капітальні витрати на придбання нового 

наукового обладнання, тис. грн., усього, 
 

4.1.1.  з них: – придбані за кошти загального 

фонду 
 

4.1.2.   – придбані за кошти спеціального 

фонду, з них: 
 

4.1.2.1.   – за кошти іноземних грантів;  
4.1.3.   – придбані за кошти  та/або 

передані спонсорами та інвесторами 
 

4.2. Кількість існуючих на базі ВНЗ/НУ наукових та 

науково-технічних інфраструктур: 
 

4.3.1.  – лабораторії  
4.3.2.  – міжвідомчі центри  
4.3.3.  – науково-дослідні інститути  
4.3.4.  – центри спільного користування 

обладнанням 
 

4.3.5.  – наукові бібліотеки  
4.3.6.  – наукові музеї  
4.3.7.  – ботанічні сади  
4.3.8.  – інші (із зазначенням позицій)  

5. 
Результативні показники виконання 

наукових, науково-технічних робіт 
 

5.1. Кількість робіт, відзначених  міжнародними 

нагородами, усього 
 

5.2. Загальна кількість наукових, науково-технічних 

робіт, які виконувались, та наукових об'єктів, які 
утримувались у звітному періоді за рахунок 

коштів загального фонду державного бюджету, 

всього, в тому числі: 

 

5.2.1.  – фундаментальні дослідження  
5.2.2.  – прикладні дослідження   
5.2.3.  – прикладні розробки  
5.2.4.  – збереження наукових об'єктів, що 

становлять НН 
 

5.2.5.  – міжнародні наукові заходи 
(конференції, семінари) 

 

5.3. Кількість наукових, науково-технічних робіт, 

договорів на науково-технічні послуги, які 

виконувались за рахунок коштів замовників 
(спец. фонд), усього 

 

5.3.1.  з них: – наукові, науково-технічні роботи 

за державними цільовими програмами   
 

5.3.2.   – наукові, науково-технічні роботи 
за державним замовленням 

 

5.3.3.   – кількість міжнародних грантів  
5.3.4.   – кількість міжнародних договорів 

на виконання наукових та науково-технічних 

робіт 

1 

5.3.5.   – наукові, науково-технічні роботи 

за госпдоговорами 
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№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2016 

5.3.4.1   у тому числі: – міжнародними  
5.3.5.   – фундаментальні дослідження, з 

них: 
 

5.3.5.1.   – за грантами Державного фонду 

фундаментальних досліджень 
 

5.4. Кількість наукових і науково-технічних робіт, які 

виконувались в межах кафедральної тематики: 
 

5.4.1  з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ   1 
5.5. Кількість завершених наукових, науково-

технічних робіт за рахунок коштів загального 

фонду державного бюджету у звітному періоді, 

усього, в тому числі: 

 

5.5.1.  – фундаментальні дослідження  
5.5.2.  – прикладні дослідження  
5.5.3.  – прикладні розробки  
5.6. Кількість завершених наукових, науково-

технічних робіт, договорів на науково-технічні 

послуги, які виконувались за рахунок коштів 
замовників, усього 

 

5.6.1.  з них: – наукові, науково-технічні роботи 

за  державними цільовими програмами 
 

5.6.2.   – наукові, науково-технічні роботи 
за державним замовленням  

 

5.6.3.   – наукові, науково-технічні роботи 

за проектами міжнародного співробітництва 
(гранти, наукові проекти) 

 

5.6.4.   – наукові, науково-технічні роботи 

за госпдоговорами 
 

5.6.4.1.   у тому числі: – міжнародними  
5.6.5.   – фундаментальні дослідження, з 

них: 
 

5.6.5.1.   – за грантами Державного фонду 
фундаментальних досліджень 

 

5.6.6.   – інше  
5.7. Кількість закінчених наукових і науково-

технічних робіт, які виконувались в межах 
кафедральної тематики: 

 

5.7.1.  з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ   1 
5.8. Кількість проведених наукових заходів 

(семінарів, конференцій, симпозіумів) 
 

5.8.1.  – з них: всеукраїнських 1 
5.8.2.  – міжнародних, всього  
5.9. Взято участь у виставках, всього  
5.9.1.  з них: – у національних 1 
5.9.2.   – у міжнародних  
5.10. Кількість угод про науково-технічне 

співробітництво із зарубіжними ВНЗ/НУ, 
установами, організаціями 

1 

5.11. Створено науково-технічної продукції НТП 

(видів виробів), усього, в тому числі: 
 

1) " – нової техніки, з них:  
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
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№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2016 

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
 

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної 

тематики 
 

2) " – нових технологій, з них:  
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
 

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної 

тематики 
 

3) " – нових матеріалів, з них:  
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
 

в)  – за дослідженнями і розробками, що 
виконувалися за рахунок коштів замовників 

 

г)  – за роботами у межах кафедральної 

тематики 
 

4) " – методів, теорій, з них:  
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
 

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної 
тематики 

 

5) " – інше*(із зазначенням позицій), з них:  
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
 

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної 

тематики 
 

5.14. Впроваджено НТП у виробництво, створеної у 

відповідні періоди, усього одиниць, у тому числі: 
 

1) " – нової техніки, з них:  
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
 

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної 
тематики 

 

2) " – нових технологій, з них:  
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
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№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2016 

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної 

тематики 
 

3) " – нових матеріалів, з них:  
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
 

в)  – за дослідженнями і розробками, що 
виконувалися за рахунок коштів замовників 

 

г)  – за роботами у межах кафедральної 

тематики 
 

4) " – методів, теорій, з них:  
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
 

в)  – за дослідженнями і розробками, що 

виконувалися за рахунок коштів замовників 
 

г)  – за роботами у межах кафедральної 
тематики 

 

5) " – інше*(із зазначенням позицій), з них:  
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
 

в)  – за дослідженнями і розробками, що 
виконувалися за рахунок коштів замовників 

 

г)  – за роботами у межах кафедральної 

тематики 
 

5.13. Впроваджено НТП  у навчальний процес, 
створеної у відповідні періоди, усього одиниць, у 

тому числі: 

 

1) " – нової техніки  
2) " – нових технологій 6 
3) " – нових матеріалів  
4) " – сортів рослин та порід тварин  
5) " – методів, теорій  
6) " – інше*(із зазначенням позицій)   

6. Наукові праці  
6.1. Опубліковано монографій 4 
6.1.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
 

6.1.2. В межах кафедральної тематики  
6.1.3. Всього обліково-видавничих аркушів монографій  
6.1.4. Усього одиниць, в тому числі:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
 

6.1.4.2. В межах кафедральної тематики  
6.1.4.3 Всього обліково-видавничих аркушів монографій   
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№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2016 

6.1.5. За кордоном  
6.1.5.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
 

6.1.5.2. В межах кафедральної тематики  
6.1.5.3. Всього обліково-видавничих аркушів монографій 

виданих за кордоном 
 

6.2. Опубліковано підручників, навчальних 

посібників 
7 

6.2.1. Усього одиниць, в тому числі:  
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
 

6.2.2. В межах кафедральної тематики  
6.2.3. Всього обліково-видавничих аркушів підручників  
6.4. Кількість публікацій (статей) 22 
6.4.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
 

6.4.2. В межах кафедральної тематики  
6.4.3. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій 

(статей) 
 

6.4.4. За кордоном 7 
6.4.4.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
 

6.4.4.2. В межах кафедральної тематики  
6.4.4.3. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій 

(статей) виданих за кордоном 
 

6.4.5. У міжнародних науковометричних базах даних 

(Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних 
Copernicus) 

9 

6.4.5.1. Усього одиниць, в тому числі:  
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
 

6.4.5.2. В межах кафедральної тематики  
6.4.5.3 Всього обліково-видавничих аркушів публікацій 

(статей) у міжнародних науковометричних базах 

даних (Scopus, Web of science для соціо-

гуманітарних Copernicus) 

 

6.4.6 Кількість цитувань у виданнях, що входять до 

науково-метричних баз даних (Scopus, Web of 

science для соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

6.4.7 У міжнародних науковометричних базах даних 

(крім РИНЦ) 
 

6.4.7.1 Усього одиниць, в тому числі:  
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
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№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2016 

б)  – за прикладними дослідженнями і 

розробками 
 

6.4.7.2 В межах кафедральної тематики  
6.4.7.3 Всього обліково-видавничих аркушів публікацій 

(статей) у міжнародних науковометричних базах 

даних (крім РИНЦ) 

 

6.4.8 Кількість цитувань у виданнях, що входять до 

науково-метричних баз даних (Scopus, Web of 
science для соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

7. 
Інноваційна спрямованість результатів 

наукових, науково-технічних робіт 
 

7.1. Подано заявок на видачу охоронних документів, 
усього одиниць, в тому числі: 

 

7.1.1. " – в Україні, з них:  
7.1.1.1.  – патентів на винаходи  
7.1.2. " – за кордоном, з них:  
7.1.2.1.  – патентів на винаходи  
7.2. Отримано охоронних документів, усього 

одиниць, в тому числі: 
 

7.2.1. " – в Україні, з них:  
7.2.1.1.  – патентів на винаходи  
7.2.2. " – за кордоном, з них:  
7.2.2.1.  – патентів на винаходи  
7.2.2.2.  – відкриття  

8. Інноваційна інфраструктура  
8.1. Кількість елементів інноваційної інфраструктури, 

створених за звітній період на базі ВНЗ/ НУ, 

усього одиниць 

 

8.1.1.  з них: – бізнес-інкубатори  
8.1.2.   – технопарки  
8.1.3.   – наукові парки  
8.1.4   – навчально-наукові виробничі 

комплекси 
 

8.1.5.   – інше (із зазначенням позицій)  

9. Наукова робота студентів  
9.1. Кількість студентів денної форми навчання, 

усього осіб у ВНЗ/НУ 
472 

9.2. Кількість студентів, які брали участь у виконанні 

НДДКР, усього осіб 
47 / 10% 

9.2.1.  з них: – з оплатою із загального фонду 

бюджету 
 

9.2.2.   – з оплатою із спеціального фонду 

бюджету 
 

9.3. Кількість переможців, які одержали нагороди  за 

результатами олімпіад, усього, 
 

9.3.1.  в тому числі: – на міжнародних 

олімпіадах 
 

9.4. Кількість студентів – учасників Всеукраїнських 

та міжнародних конкурсів студентських НДР 
 

9.4.1.  з них: – переможці Всеукраїнських 

конкурсів студентських НДР 
2 

9.4.2.   – переможці міжнародних  
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№ 

з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2016 

конкурсів студентських НДР 
9.5. Кількість опублікованих статей за участю 

студентів, усього  
51 

9.5.1.  з них: – самостійно 49 
9.6. Кількість студентів, які одержували стипендії 

Президента України 
 

10. Молоді вчені у ВНЗ та НУ (до 35 років)  
10.1. Чисельність молодих учених у ВНЗ/НУ, усього  
1)  з них: – доктори наук  
2)   – кандидати наук  
3)   – аспіранти  
4)   – докторанти  
5)   – без ступеня, не включаючи 

аспірантів 
 

10.2. Чисельність молодих учених НДЧ, сектору, 
відділу ВНЗ/НУ, усього 

 

1)  з них: – доктори наук  
2)   – кандидати наук  
3)   – аспіранти  
4)   – докторанти  
5)   – без ступеня, не включаючи 

аспірантів 
 

10.3. Кількість науковців, що отримували премії, з 
них: 

 

 
1) 

 – гранти Президента України для 
підтримки наукових досліджень молодих вчених 

 

 
2) 

 – гранти Президента України докторам 
наук для здійснення наукових досліджень 

 

 
3) 

 – щорічні гранти Президента України для 
обдарованої молоді 

 

 
4) 

 – щорічні премії Президента України для 
молодих учених 

 

5)  – премії Верховної Ради України 
найталановитішим молодим ученим в галузі 
фундаментальних і прикладних досліджень 
науково-технічних розробок 

 

 
6) 

 – премія Кабінету Міністрів України за 
особливі досягнення молоді у розбудові України 

 

7)  – стипендії Верховної Ради України  
 
8) 

 – стипендії Кабінету Міністрів України 
для молодих учених 

 

10.4. Наукові праці, конференції  
10.4.1. Опубліковано монографій  
1)   – за кордоном  
10.4.2. Опубліковано підручників, навчальних 

посібників 
 

10.4.3. Кількість публікацій (статей), усього одиниць:  
1)  з них: – статей у зарубіжних виданнях  

а)   в тому числі: – у міжнародних 
науковометричних базах даних (Scopus, Web of 
science для соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

10.4.5. Кількість цитувань у виданнях, що входять до 
науково-метричних баз даних (Scopus, Web of 
science для соціо-гуманітарних Copernicus) 
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з/п 
Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності ВНЗ/НУ 
2016 

10.4.6. Взято участь у наукових заходах (семінарах, 
конференціях, симпозіумах), усього 

 

1)  з них: – всеукраїнських  
2)   – міжнародних  
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Додаток 3 до наказу 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 26.12.2016 р. № 557 

«Про підсумки наукової та науково-

технічної діяльності університету за 

2016 рік» 

 

Наукові праці: 

 

Друковані наукові праці за 2016 р. 

№ 

з/п 
Назва 

Характ

ер 

роботи 

Вихідні дані (назва, 

місто видання, 

видавництво, рік, 

СТОРІНКИ) 
згідно вимог ВАК 

України 

Обсяг, 

др. арк. 

(40 тис. 

знаків, 

22 сторі

нки = 

1 

др. арк.) 

Наявність 

грифа 

МОН 

України 

(ВАК) 

Співавтори 

Монографії 

Якименко С.І. 

1 

Гуманістичні ідеї в 

педагогічній 

спадщині 

М.І.Пирогова та 

М.О.Корфа: 

порівняльний аналіз 

моногр

афія 

Видавничий дім 

«Слово», 2016 р. 

 

208 с. 

9.45 д.а./ 

104 с. 

50% 

 

Ю.М. 

Лавренчук 

 

2 

Педагогічні умови 

формування 

творчого освітньо-

виховного 

середовища в 

позашкільних 

навчальних 

закладах: навчально-

методичний 

посібник 

моногр

афія 

Видавничий дім 

«Слово», 2016 р. 

 

184 с. 

13.45 

д.а./ 

92 с. 

50% 

 Г.С.Міленіна 

3 

Передшкільна освіта 

в педагогічному 

вимірі 

В.О.Сухомлинського 

моногр

афія 

Видавничий дім 

«Слово», 2016 р. 

 

296 с. 

13.45 

д.а./ 

С. 197-

215 

0,75 д.а. 

 колективна 

Авраменко К. Б. 

1 

Історичний досвід 

використання 

освітніх технологій у 

підготовці майбутніх 

педагогів  

Друк., 

підрозд

іл 

колект. 

моногр

Теоретико-методичні 

засади підготовки 

вчителів початкової 

школи до 

запровадження освітніх 

0,7 д.а. -- 

Осадченко 

І.І., Білюк 

О.Г., Рехтета 

Л.О.,  

Січко І.О., 
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. технологій в умовах 

сучасного освітнього 

середовища: 

монографія / за заг. 

ред.. К.Б.Авраменко. – 

Миколаїв : Іліон, 2016. 

– С.31-42. 

Паршук С.М., 

2 

Особливості 

формування 

професійно-

методичної 

компетентності 

майбутніх учителів 

початкової школ 

Друк., 

підрозд

іл 

колект. 

моногр

. 

Теоретико-методичні 

засади підготовки 

вчителів початкової 

школи до 

запровадження освітніх 

технологій в умовах 

сучасного освітнього 

середовища: 

монографія / за заг. 

ред.. К.Б.Авраменко. – 

Миколаїв : Іліон, 2016. 

– С.43-52 

0,6 

д.а. 
-- 

Осадченко 

І.І., Білюк 

О.Г., Рехтета 

Л.О.,  

Січко І.О., 

Паршук С.М., 

 

3 

Логіко-

математичний 

розвиток дітей 5-6 

років з 

використанням казок 

В.О. Сухомлинськог

о 

Друк., 

підрозд

іл 

колект. 

моногр

. 

Передшкільна освіта в 

педагогічному вимірі 

В.О.Сухомлинського : 

моногр. / 

Т.М.Степанова, 

О.С.Соколовська, 

О.С.Трифонова та ін., 

за заг. ред. 

Т.М.Степанової. – К. : 

Видавничий Дім 

«Слово», 2016. – 

С. 112-123. 

0,3 д.а. - 
Т.М.Степанов

а 

Рехтета Л. О. 

1 

Формування логіко-

математичної 

компетентності 

майбутніх учителів 

початкових класів 

Друк., 

підрозд

іл 

колект. 

моногр

. 

Теоретико-методичні 

засади підготовки 

вчителів початкової 

школи до 

запровадження освітніх 

технологій в умовах 

сучасного освітнього 

середовища: 

монографія / за заг. 

ред.. К.Б.Авраменко. – 

Миколаїв : Іліон, 2016. 

– С. 98-118. 

0,5 д.а. -- 

Осадченко 

І.І., Білюк 

О.Г., Рехтета 

Л.О.,  

Січко І.О., 

Паршук С.М., 

 

Паршук С. М. 

1 

Теоретико- 

методичні засади 

підготовки вчителів 

початкової школи 

Моног

рафія 

Теоретико-методичні 

засади підготовки 

вчителів початкової 

школи до 

запровадження освітніх 

технологій в умовах 

1 д.а.   
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сучасного освітнього 

середовища: 

монографія /за аг. ред. 

К. Б. Авраменко. – 

Миколаїв : Іліон, 2016. 

– 172 с.  

2 

Передшкільна освіта 

педагогічному вимірі 

В. О. Сухомлинськог

о 

Моног

рафія 

Передшкільна освіта у 

педагогічному вимірі 

В. О. Сухомлинського: 

Т. М. Степанова. – 

Миколаїв : Іліон, 2016. 

– 220 с. – С. 177-197 

0,5 д.а. 

 
  

Січко І. О. 

1 

Теоретико-

методичні засади 

підготовки вчителів 

початкової школи до 

запровадження 

освітніх технологій в 

умовах сучасного 

освітнього 

середовища: 

монографія  

 

Друк., 

підрозд

іл 

колект. 

моногр

. 

Теоретико-методичні 

засади підготовки 

вчителів початкової 

школи до 

запровадження освітніх 

технологій в умовах 

сучасного освітнього 

середовища: 

монографія / за заг. 

ред.. К.Б.Авраменко. – 

Миколаїв : Іліон, 2016. 

– С.31-42. 

0,7 д.а. -- 

Осадченко 

І.І., Білюк 

О.Г., Рехтета 

Л.О.,  

Січко І.О., 

Паршук С.М., 

 

Навчальні посібники 

Якименко С.І. 

1 

Інтегрована 

особистісно-

орієнтована 

технологія – 

продуктивна 

технологія 

наступності 

дошкільної та 

початкової освіти 

 

Видавничий дім 

«Слово», 2016 р. 

 

302 с.   

2 

Педагогічні умови 

формування 

творчого освітньо-

виховного 

середовища в 

позашкільних 

навчальних закладах 

 
Видавничий Дім 

«Слово» 

184 с./ 

С. 6-36 

1,25 д.а. 

 Тарасюк А.М. 

3 

Давай спілкуватися: 

авторська 

інтегрована 

технологія  

 

 
Київ: Слово,  

2016 р. 

32 с. та 

26 кол. 

арк. 

Схвалено 

комісією 

Науково-

методичн

ої ради з 
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питань 

освіти 

Міністерс

тва освіти 

і науки 

України 

(протокол 

№4 від 

12.06.200

7 р.) 

Паршук С. М. 

1 
Методика навчання 

каліграфії 
 

Паршук С.М. 

Каліграфія: [навчально-

методичний посібник]. 

– 2016. – 128 с. 

   

2 

Педагогічна 

практика в 

початковій школі 

 

Паршук С. М. 

Педагогічна практика: 

навчально-методичний 

посібник. – 2016.  

   

Казанжи І. В. 

1 

Технології 

виховання в школі І 

ступеня 

 
Електронний варіант 

2016 р. 
 - - 

Желан А .В. 

1 

Історичними 

стежинами півдня 

України (нариси з 

історії педагогіки) 

Навчал

ьний 

посібн

ик 

Желан А.В. 

Історичними 

стежинами півдня 

України: навч. посіб. / 

А.В.Желан. – Миколаїв: 

Іліон. – 2016. – 130 с. 

 

 

 

 

 

6 др. 

арк. 

Гриф 

МОН 

України 

№1.3 / 18-

1367 

 

Тарасюк А. М. 

1 

Педагогічні умови 

формування 

творчого освітньо-

виховного 

середовища в 

позашкільних 

навчальних закладах 

Навчал

ьно-

методи

чний 

посібн

ик 

Педагогічні умови 

формування творчого 

освітньо-виховного 

середовища в 

позашкільних 

навчальних закладах: 

навчально-методичний 

посібник / за заг. ред. 

С.І. Якименко. – К. : 

Видавничій Дім 

«Слово», 2016. – 184 с. 

2 др.арк. 

п. 1.2.; 

2.1. 

Рекоменд

овано 

МОН 

Лист 

№1/11-

12919 від 

28.12.201

1р. 

Якименко 

С.І., Драган 

А.О. 

Сироєжко 

О.В. 

Статті, тези у  фахових  виданнях 

Якименко С.І. 
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1 
Когнітивний 

компонент 

світогляду 

стаття 

Науковий вісник 

Миколаївського 

національного 

університету імені 

В. О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки: 

збірник наукових праць 

/ за ред. проф. Тетяни 

Степанової. – № 2 (53), 

травень 2016. – 

Миколаїв: МНУ ім. 

В. О. Сухомлинського, 

2016 . – 224 с. – С. 212–

216. 

0,5 д.а.   

2 

Характеристика 

процесу 

формування 

професійного 

іміджу 

майбутнього 

вчителя 

початкових класів 

у виховному 

просторі 

професійно-

педагогічної 

підготовки 

стаття 

Сучасні тенденції і 

пріорітети 

компетентнісного 

підходу в підготовці 

майбутніх фахівців 

дошкільної та 

початкової освіти: 

збірник науково-

методичних праць / за 

заг. редакцією В.Є. 

Литньова, Н.Є. 

Колесник, Т.В. 

Завязун. – Житомир: 

«Полісся», 2016. – с 

143-148 

0,5 д.а.   

Казанжи І. В. 

1 

Нові тенденції у 

професійній 

підготовці 

майбутніх учителів 

початкової школи 

в умовах 

університету 

стаття Педагогічні науки: 

теорія, історія, 

інноваційні технології: 

наук.журнал / гол.ред. 

А. С. СБруєва. – Суми: 

Вид-во СумДПУ імені 

А. С. Макаренка, 2016. 

- № 4 (58). - 484 c. 

0,5 д.а. 

  

2 

Формування 

сучасного 

педагогічного 

мислення 

майбутніх учителів 

початкової школи 

стаття Науковий вісник 

Миколаївського 

національного 

університету імені 

В.О.Сухомлинського. 

Педагогічні науки: 

збірник наукових 

праць/ за ред. проф. 

Тетяни Степанової. - 

№2 (53), травень 2016. 

– Миколаїв: МНУ ім. 

В.О.Сухомлинського, 

2016 . – 224 с. 

0,5 д.а. 
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Авраменко К.Б. 

1 

Історичний досвід 

використання 

освітніх технологій у 

підготовці майбутніх 

педагогів в Україні 

(друга половина ХХ 

– початок ХХІ 

століття) 

Друк., 

стаття 

Науковий вісник 

Миколаївського 

національного 

університету імені 

В. О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки: 

збірник наукових 

праць. – Випуск №2 

(53, травень 2016). – 

Миколаїв: МНУ імені 

В.О.Сухомлинського, 

2016. – С. 8-13. Фахове 

видання 

0,5 ВАК - 

2 

Інноваційна 

компетентність  як 

складова 

професійної 

компетентності 

майбутніх учителів 

початкової школи 

Друк., 

тези 

Інноваційний розвиток 

вищої освіти: 

глобальний та 

національний виміри 

змін : матеріали  ІІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

(06-07 квітня 2016 року, 

м. Суми). – Т.1. –  

Суми: Вид-во  СумДПУ 

імені А.С.Макаренка, 

2016. – С. 3-9. 

0,3 -  

3 

Theoretical principles 

of innovative training 

of teachers’ in the 

system of hinges 

pedagogical education 

of Ukraine 

(українською мовою) 

 

Друк., 

стаття 

International scientific 

professional periodical 

journal «The Unity of 

Science» / publishing 

office Friend-richstrabe 

10. – Czech  Republic, 

Prague, 2016. – V. 1. – P. 

11-14. 

0,5 - - 

4 

 

The using of 

problems of 

innovation 

technologies in the 

professional training 

of  future teacher of 

the primary schools 

(українською мовою) 

Друк., 

стаття 

International scientific 

professional periodic 

journal The European 

Association of 

pedagogues and 

psychologists «Science» 

«The Unity of Science» / 

publishing office Friend-

richstrabe 10. – October, 

2016. – P. 67-69. 

0,5 - - 

5 

Історичний довід 

методико-

математичної 

підготовки 

майбутніх учителів 

початкової школи у 

системі вищої 

Друк., 

стаття 

Zbornik prispevkov z 

medzinarodnej vedecke 

konferencie «Stav, 

problem a perspektivy 

pedagogickeho  studia a 

socalnej praсe» (28-29 

octobra 2016). –   

0,5 - Рехтета Л.О. 
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педагогічної овіти 

України у другій 

половині ХХ 

століття 

Sladcovicovo,  Slovenska 

republika, 2016. –  P. 9-

12. 

Рехтета Л.О. 

1 

Організація 

позакласної роботи з 

математики в 

освітньому просторі 

початкової школи 

стаття Інноваційний розвиток 

вищої освіти: 

глобальний та 

національний виміри 

змін: матеріали ІІІ 

міжнародної науково-

практичної конференції 

(06-07 квітня 2016 р., м. 

Суми) – Том. 2. – Суми: 

Вид-во СумДПУ імені 

А. С. Макаренка, 2016. 

– С. 212–216. 

0,33   

2 Історичний довід 

методико-

математичної 

підготовки 

майбутніх учителів 

початкової школи у 

системі вищої 

педагогічної овіти 

України у другій 

половині ХХ 

століття 

Друк., 

стаття 

Zbornik prispevkov z 

medzinarodnej vedecke 

konferencie «Stav, 

problem a perspektivy 

pedagogickeho  studia a 

socalnej praсe» (28-29 

octobra 2016). –   

Sladcovicovo,  Slovenska 

republika, 2016. –  P. 9-

12. 

0,5 -  

3 

Розвиток навчально-

пізнавального 

інтересу та 

активізація 

діяльності молодших 

школярів на уроках 

математики 

Друк., 

стаття 

Zbior artykulow 

naukojwych. Konferencji 

Miedzynarodowej 

Naukowo-Praktycznej  

Pedagogika. Nauka 

wczoraj dzis jutro.  

28.02.2016. – Warszawa: 

Wydawca: Sp. z o.o. 

«Diamond trading tour», 

2016. – P.  79-83. 

0,5 - 
Єфремова 

Ю.О. 

Білявська Т.М. 

1 

Білявська Т.М. 

Відомості про 

видатних 

мовознавців на 

сторінках часопису 

«Зоря» (1880–1897 

рр.)  

стаття 

Наукові записки. – 

Випуск 145. – Серія : 

Філологічні науки. – 

Кіровоград : Видавець 

Лисенко В.Ф., 2016. – 

С. 19–23. 

0,4 

др.арк. 
ДАК  

Паршук С. М. 

1 

Педагогічна 

практика – шлях до 

формування 

професійної 

Тези 

Інноваційний розвиток 

вищої освіти: 

глобальний та 

національний виміри 

0,15 - 
Бондаренко Т. 

А. 
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компетентностімайб

утніх учителів 

початкової школи 

змін: матеріали ІІI 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

(06-07 квітня 2016 року, 

м.Суми). - Том 2. - 

Суми: вид-во 

СумДПУ імені А.С.Мак

аренка, 2016. - 268 с. 

2 

Формування 

комунікативних 

умінь майбутніх 

учителів початкової 

школи як психолого- 

педагогічна 

проблема 

Тези 

Гуманізація освітньо-

виховного простору 

початкової школи: 

теорія і практика: 

Матеріали 

всеукраїнських 

науково-практичної 

інтернет-конференції, 

м. Миколаїв, 19- 20 

квітня 2016 

року//Методичний 

вісник кафедри 

початкової освіти/ гол. 

ред. Осадченко І. І. – 

Миколаїв: ТОВ «Іліон», 

2016 – Вип. 5. – 127 с. 

0,15  Матвієнко К. 

Тарасюк А.М. 

1 
  

 

 

 

 
 - 

Казанжи О.В. 

1 

«Знакові події 

Російської імперії 

у творчій 

інтерпретації 

В.Капніста» 

стаття 

Вісник Запорізького 

національного 

університету. 

Філологічні науки. – 

Запоріжжя: 

Запорізький 

національний 

університет, 2016. – 

С. 23-26 

0,3 др. 

арк. 

затверд

жене 

ВАК як 

фахове 

видання. 

 

Іванець Н.В. 

1 

Етапи 

мультикультурно

го виховання 

учнів початкової 

школи у 

позакласній 

роботі 

стаття 

Збірник наукових 

праць. Педагогічний 

альманах, Вип. 25, 

Херсон, 2016 

0,5 ВАК  

2 
Формування 

професійної 
стаття 

Сучасні тенденції і 

пріорітети 
0,5 ВАК  
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майстерності 

майбутніх 

фахівців в умовах 

освітньо-

виховного 

середовища 

вищого 

навчального 

закладу 

компетентнісного 

підходу в підготовці 

майбутніх фахівців 

дошкільної та 

початкової освіти: 

збірник науково-

методичних праць / за 

заг. редакцією В.Є. 

Литньова, Н.Є. 

Колесник, Т.В. Завязун. 

– Житомир: «Полісся», 

2016. 

Бублик А.Г. 

1     
  

Марущак В.С. 
1       

Січко І.О 

1 

Сутність поняття 

«сталий розвиток» у 

контексті 

євроінтеграційних 

процесів сучасної 

освіти  

 

Друк.,  

стаття 

Збірник наукових 

праць. Науковий вісник 

МНУ імені 

В.О.Сухомлинського, 

серія «Педагогічні 

науки» №3 (50) 

(жовтень, 2016), 

стор.273-278 

0,5 ВАК - 

2 

Використання 

сучасних 

інформаційних 

технологій у процесі 

вивчення 

природознавства 

Друк., 

 тези 

Збірник наукових 

праць. Педагогічний 

альманах, Вип. 25, 

Херсон, 2016 (січень) 

стор. 89-94 

 

0,3 ВАК  

3 

Екологічна освіта й 

виховання як 

елементи стратегії 

сталого розвитку 

Друк., 

стаття 

Збірник наукових праць 

МНУ 

В.О.Сухомлинського , 

серія «Педагогічні 

науки» № 

(грудень,2016) 

м.Миколаїв  

0,5 ВАК 

- 

 

 

Желан А .В.  

1 
    

  

Тимченко А. А. 

1 

Роль педагогічної 

практики у 

формуванні 

педагогічної 

майстерності 

майбутнього вчителя 

тези 

Сучасні наукові 

дослідження та 

розробки: теоретична 

цінність та практичні 

результати: Матеріали 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

(Братислава, 15-18 

2 др.ар.   



28 
 

березеня 2016 р.). – К.: 

Тов «НВП 

«Інтерсервіс», 2016. – 
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1 Авраменко К.Б. Theoretical principles 

of innovative training of 

teachers’ in the system 

of hinges pedagogical 

education of Ukraine 

(українською мовою) 

International scientific 

professional periodical 

journal «The Unity of 

Science» / publishing 

office Friend-richstrabe 

10. 

 February, 

2016. – V. 1. 

–  P. 11-14. 

Czech  

Republic, 

Prague 

2 Авраменко К.Б.  

The using of  

problems of innovation 

technologies in the 

professional training of  

future teacher of the 

primary schools 

(українською мовою) 

International scientific 

professional periodic 

journal The European 

Association of 

pedagogues and 

psychologists «Science» 

«The Unity of Science» / 

publishing office Friend-

richstrabe 10. 

October, 

2016. – P. 67-

69. 

Vienna, 

Austria 

3 Авраменко К.Б., 

Рехтета Л.О. 

Історичний довід 

методико-

математичної 

підготовки майбутніх 

учителів початкової 

школи у системі 

вищої педагогічної 

овіти України у другій 

половині ХХ століття  

Zbornik prispevkov z 

medzinarodnej vedecke 

konferencie  

«Stav, problem a 

perspektivy 

pedagogickeho  studia a 

socalnej praсe»  

(28-29 

octobra 2016). 

–  Vysoka 

skola 

Danubius, 

Sladcovicovo, 

2016. –  P. 9-

12. 

Slovenska 

republika 

4 Желан А.В. Становлення та 

розвиток професійної 

музичної освіти в 

Херсонській губернії 

(ІІ половина ХІХ – 

початок ХХ століття) 

Збірник наукових 

праць: Педагогічні 

науки. – Херсон. – В. 

LXIX 
  - 

5 Желан А.В., 

Єфремова Ю.О. 

Формування 

здоровязбережувально

ї компетентності 

молодших школярів 

Науковий вісник МДУ 

імю 

В.О.Сухомлинського: 

збірник наукових 

Т.1. – С. 27-

32. 

Україна 
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праць. (Серія 

«Педагогічні науки»). – 

Миколаїв: МНУ імені 

В.О.Сухомлинського, 

2016. 

6 Желан А.В. Стан загальної 

музичної освіти на 

півдні України в кінці 

ХІХ – на початку ХХ 

століття 

Нові технології 
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інноваційних 

технологій і зміту 

освіти МОН України. 
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– С. 69-74 

 

7  Тимченко А.А. Деонтологічна 

компетентність як 
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Україна 

9 Желан А.В. Етапи розвитку 

музичної 

компетентності 

майбутніх вихователів 
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Збірник наукових 

праць: Педагогічні 

науки. – Херсон 
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Theoretical principles of 
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technologies in the 

professional training of  

future teacher of the 
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(українською мовою) 

International 

scientific professional 

periodic journal The 

European Association 

of pedagogues and 

psychologists 

«Science» «The 

Unity of Science» / 

publishing office 

Friend-richstrabe 10. 

October, 2016. – 

P. 67-69. 

Авраменко 

К.Б. 

2 Авраменко 

К.Б., Рехтета 

Л.О. 

Історичний довід 

методико-

математичної 

підготовки майбутніх 

учителів початкової 

школи у системі вищої 

педагогічної овіти 

України у другій 

половині ХХ століття  

Zbornik prispevkov z 

medzinarodnej 

vedecke konferencie  

«Stav, problem a 

perspektivy 

pedagogickeho  

studia a socalnej 

praсe»  

(28-29 octobra 

2016). –  Vysoka 

skola Danubius, 

Sladcovicovo, 

2016. –  P. 9-12. 

Авраменко 

К.Б., 

Рехтета 

Л.О. 

3 Рехтета Л.О., 

Єфремова Ю. 

Розвиток навчально-

пізнавального інтересу 

та активізація 

діяльності молодших 

школярів на уроках 

математики 

Zbior artykulow 

naukojwych. 

Konferencji 

Miedzynarodowej 

Naukowo-
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Pedagogika. Nauka 

wczoraj dzis jutro 
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Warszawa: 
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o.o. «Diamond 

trading tour», 

2016. – P.  79-83. 

Польща 

4 Авраменко 

К.Б., Рехтета 

Л.О. 

Історичний довід 

методико-

математичної 

підготовки майбутніх 

учителів початкової 

школи у системі вищої 

педагогічної овіти 

України у другій 

половині ХХ століття  

Zbornik prispevkov z 

medzinarodnej 

vedecke konferencie  

«Stav, problem a 

perspektivy 

pedagogickeho  

studia a socalnej 

praсe»  

(28-29 octobra 

2016). –  Vysoka 

skola Danubius, 

Sladcovicovo, 

2016. –  P. 9-12. 

Slovenska 

republika 

5 Бублик А. Г. Психолого-педагогічні 

умовами формування 

доброзичливих 

взаємин між 

учительським та 

учнівським 

колективами 

Збірник матеріалів 

ІІ Міжнародної 
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розвиток вищої 
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6 Якименко С. І. Формування 

світогляду 
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молодшого школяра 

Педагогічні науки: 

теорія, історія, 

інноваційні 
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журнал. – Суми: 

Сум, ДПУ імені 

А. С. Макаренка, 

Україна 
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технології. 2016. – 484 с. – 
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7 Желан А.В. Ознайомлення 

майбутніх учителів 

початкової школи з 

технологією ТРВЗ 
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інноваційні 
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журнал. – Суми: 
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8 Білявська 
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теорія, історія, 

інноваційні 
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журнал. – Суми: 

Вид-во СумДПУ 

імені 
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Педагогічні науки: 

теорія, історія, 
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початковій школі 

Проблеми початкової освіти: 

науковий пошук студентів: збірник 

матеріалів міжвузівської науково-

практичної студентської 

конференції студентів. – 

Хмельницький: ФОП 

«О. М. Казаков», 2016. – С. 98–101. 
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Проблеми початкової освіти: 
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3.  Березуцька Н., 
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вчителів початкової 

Всеукраїнська науково-практичній 

інтернет-конференції студентів і 

 



32 
 

 школи до формування 

логіко-математичних 

понять в молодших 

школярів 

 

молодих учених з педагогічної 
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виховного простору початкової 
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Методичний вісник кафедри 

початкової освіти / гол. ред. 

Осадченко І.І. – Миколаїв: ТОВ 
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Миколаїв, 19-20 квітня 2016 року // 

Методичний вісник кафедри 

початкової освіти / гол. ред. 

Осадченко І.І. – Миколаїв: ТОВ 
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виховного простору початкової 

школи: теорія і практика», м. 

Миколаїв, 19-20 квітня 2016 року // 

Методичний вісник кафедри 

початкової освіти / гол. ред. 

Осадченко І.І. – Миколаїв: ТОВ 

«Іліон», 2016. – Вип. 5. – 70 с. 

 

7.  Дорохіна А., 

Єрошенко Н., 
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громадянськості 

молодших школярів 

«Патріотична особистість: 

упровадження інноваційних 

технологій навчання і виховання»: 

матеріали науково-практичної 

конференції студентів та молодих 

учених (м. Миколаїв, 18 листопада). 

– Миколаїв: Видав-во «Іліон», 2016. 

– С. 94-97. 

 

8.  Єфремова Ю., 

Ковган Т. 

Формування 

громадянськості 

«Патріотична особистість: 

упровадження інноваційних 
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культури молодших 

школярів 

технологій навчання і виховання»: 
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конференції студентів та молодих 
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– Миколаїв: Видав-во «Іліон», 2016. 

– С. 98-102. 

9.  Микульшина 

Т., Согріна О. 

Формування 
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молодих учених з педагогічної 

освіти «Гуманізація освітньо-

виховного простору початкової 

школи: теорія і практика», м. 

Миколаїв, 19-20 квітня 2016 року // 

Методичний вісник кафедри 

початкової освіти / гол. ред. 

Осадченко І.І. – Миколаїв: ТОВ 

«Іліон», 2016. – Вип. 5. – 70 с.  

 

Білявська Т.М. 

12 Бордунова А. 

Ю. 

Національно-

патріотичне виховання 

на уроках української 

мови в початковій 

школі 

Патріотична особистість : 

упровадження інноваційних 

технологій навчання і виховання : 

матеріали науково-практичної 

конференції студентів та молодих 

учених (м. Миколаїв, 18 листопада 

2016 р.). Вид-во «Іліон», 2016 – С. 

31–33.  

-  

13 Дмитренко А. 

П 

Національно-

патріотичне виховання 

молодших школярів на 

уроках літературного 

читання 

Патріотична особистість : 

упровадження інноваційних 

технологій навчання і виховання : 

матеріали науково-практичної 

конференції студентів та молодих 

учених (м. Миколаїв, 18 листопада 

-  
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2016 р.). Вид-во «Іліон», 2016 – С. 

80–82. 

Паршук С.М. 

14  Бондаренко Т. Педагогічна практика – 

шлях до формування 

професійної 

компетентності 

майбутніх учителів 

початкової школи 

Інноваційний розвиток вищої 

освіти: глобальний та національний 

виміри змін: матеріали ІІI 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (06-07 квітня 2016 

року, м.Суми). - Том 2. - Суми: вид-

во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 

2016. - 268 с. 

Паршук С. 

М. 

15 Матвієнко К. 

М. 

Формування 

комунікативних умінь 

майбутніх учителів 

початкової школи як 

психолого-педагогічна 

проблема 

Гуманізація освітньо-виховного 

простору початкової школи: теорія і 

практика: Матеріали всеукраїнських 

науково-практичної інтернет-

конференції, м. Миколаїв, 19- 20 

квітня 2016 року//Методичний 

вісник кафедри початкової освіти/ 

гол. ред. Осадченко І. І. – Миколаїв: 

ТОВ «Іліон», 2016 – Вип. 5. – 127 с. 

Паршук С. 

М. 

16 Сапсай А. Проблема національно-

патріотичного 

виховання учнів 

початкової школи в 

педагогічній спадщині 

В. О. Сухомлинського 

Патріотична 

особистість:упровадження 

інноваційних технологій навчання і 

виховання: матеріали науково-

практичної конференції студентів та 

молодих учених (м. Миколаїв, 18 

листопада 2016р.). - Миколаїв: Вид-

во «Іліон», 2016.- 347с. 

. 

Тарасюк А.М. 

17 Сухорукова  

К.В. 

Патріотичне виховання 

як основа формування 

морально здорової 

особистості молодшого 

школяра 

Патріотична особистість: 

упровадження інноваційних 

технологій навчання і виховання: 

матеріали науково-практичної 

конференції студентів та молодих 

учених (м. Миколаїв, 18 листопада 

2016р.). – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 

2016. – 347с. 

 

Іванець Н.В. 

     

     

     

Казанжи І.В. 

18 Бондаренко 

Тетяна 

Готовність до 

гуманізації освітнього 

простору як складової 

професійної 

компетентності 

майбутніх учителів 

початкової школи 

Гуманізація освітнього простору 

початкової школи: проблеми та 

перспективи: матеріали 

Регіональної науково-практичної 

Інтернет-конференції, м. Миколаїв, 

15 грудня 2016 року // Методичний 

вісник кафедри початкової освіти / 

гол. ред. Якименко С. І. – Миколаїв: 

ТОВ «Іліон», 2017 – Вип. 6. – 105 с. 
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19 Войтенко 

Олена 

Проблема гуманізації 

освіти в історії 

педагогічної думки 

 

Гуманізація освітнього простору 

початкової школи: проблеми та 

перспективи: матеріали 

Регіональної науково-практичної 

Інтернет-конференції, м. Миколаїв, 

15 грудня 2016 року // Методичний 

вісник кафедри початкової освіти / 

гол. ред. Якименко С. І. – Миколаїв: 

ТОВ «Іліон», 2017 – Вип. 6. – 105 с. 

 

Марущак В.С. 

     

Січко І.О. 

20 Адаменко 

В.О., Гнатюк 

А.В. 

Стратегія 

педагогіки здорового 

способу життя 

молодших школярів 

Х Всеукраїнська науково-практичні 

студентська конференція 

«Проблеми формування здорового 

способу життя у студентській 

молоді», м.Миколаїв, 20-21 травня 

2016 року 

 

21 Автенюк В.А., 

Ляшок С.Ю. 

Системний підхід до 

формування культури 

здоров'я молодших 

школярів 

Х Всеукраїнська науково-практичні 

студентська конференція 

«Проблеми формування здорового 

способу життя у студентській 

молоді», м.Миколаїв, 20-21 травня 

2016 року 

 

 

22 Мікульшина Т. Нестандартні уроки як 

засіб підвищення 

ефективності навчання в 

курсі 

«Природознавства» 

Всеукраїнська науково-практичній 

інтернет-конференції студентів і 

молодих учених з педагогічної 

освіти «Гуманізація освітньо-

виховного простору початкової 

школи: теорія і практика», м. 

Миколаїв, 19-20 квітня 2016 року // 

Методичний вісник кафедри 

початкової освіти / гол. ред. 

Осадченко І.І. – Миколаїв: ТОВ 

«Іліон», 2016. – Вип. 5. – 70 с. 

 

23 Артюхова А.С.  Підготовка майбутнього 

вчителя до реалізації 

ідей освіти сталого 

розвитку у початковій 

школі 

Педагогіка в системі гуманітарного 

знання 

м.Хмельницький   

18-19 листопада 2016 рік 

Конференція «Молодий вчений» 

 

24 Безпалько 

В.С., Шевчук 

Т.О. 

Співпраця сім'ї та 

школи в екологічному 

вихованні особистості   

Становлення і розвиток педагогіки 

ІV Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Івано-Франківськ 

(23-24 грудня) 2016 року 

Конференція «Молодий вчений» 

 

25 Калачинська 

О.С., Дорохіна 

А.О. 

Форми та методи 

формування 

громадянських якостей 

в учнів початкової 

школи 

Конференція «Молодий вчений» 

травень 2016 року 
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26 Єфремова 

Ю.О., Ковган 

Т.А. 

Розвиток пізнавального 

інтересу молодших 

школярів на уроках 

природознавства  

Педагогіка в системі гуманітарного 

знання 

м.Хмельницький   

18-19 листопада 2016 рік 

Конференція «Молодий вчений» 

 

27 Бордунова 

А.Ю., 

Дмитренко 

А.П. 

Соціальна реабілітація 

молодших школярів у 

процесі взаємодії з 

природою 

Становлення і розвиток педагогіки 

ІV Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Івано-Франківськ 

(23-24 грудня) 2016 року 

Конференція «Молодий вчений» 

 

28 Цезарюк Є.А., 

Мартинова 

О.К. 

Формування наукового 

світогляду на уроках 

природознавства 

Становлення і розвиток педагогіки 

ІV Міжнародна науково-практична 

конференція, м. Івано-Франківськ 

(23-24 грудня) 2016 року 

Конференція «Молодий вчений» 

 

Тимченко А.А. 

29 Бондаренко 

Тетяна 

Анатоліївна, 4 

курс, 

факультет 

дошкільної та 

початкової 

освіти, 

Використання 

національно-

культурних традицій у 

вихованні молодших 

школів 

Наука. Студентство. Сучасність. VІІ 

Всеураїнська науково-практична 

конференція «Національно-

патріотичне виховання дітей та 

молоді в умовах модернізаційних 

змін в Україні» (Миколаїв, 21-22 

квітня 2016). – С. 

 

30 Мунтян Анна 

Миколаївна, 

Шибінська 

Юлія 

Миколаївна, 4 

курс, 

факультет 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

Патріотичне виховання 

молодших школярів у 

педагогічній спадщині 

В.О.Сухомлинського 

 

Наука. Студентство. Сучасність. VІІ 

Всеураїнська науково-практична 

конференція «Національно-

патріотичне виховання дітей та 

молоді в умовах модернізаційних 

змін в Україні» (Миколаїв, 21-22 

квітня 2016). – С. 

 

31 Цаволик Ольга 

Валеріївна, 

Пукалова 

Наталія 

Віталіївна, 4 

курс, 

факультет 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

Використання 

педагогічної спадщини 

В.О.Сухомлинського у 

патріотичному 

вихованні учнів 

молодших класів 

 

Наука. Студентство. Сучасність. VІІ 

Всеураїнська науково-практична 

конференція «Національно-

патріотичне виховання дітей та 

молоді в умовах модернізаційних 

змін в Україні» (Миколаїв, 21-22 

квітня 2016). – С. 

 

32 Іщенко 

Катерина 

Олегівна, 

Панянчук 

Анастасія 

Петрівна, 4 

курс, 

факультет 

Сучасні проблеми 

національного 

виховання молодших 

школярів 

 

Наука. Студентство. Сучасність. VІІ 

Всеураїнська науково-практична 

конференція «Національно-

патріотичне виховання дітей та 

молоді в умовах модернізаційних 

змін в Україні» (Миколаїв, 21-22 

квітня 2016). – С. 
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дошкільної та 

початкової 

освіти 

 

33 

Артюхова 

Альона 

Сергіївна, 

Мельник 

Оксана 

Юріївна, 4 

курс, 

факультет 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

Проблема патріотизму і 

патріотичного 

виховання в історико-

педагогічному контекті 

 

Наука. Студентство. Сучасність. VІІ 

Всеураїнська науково-практична 

конференція «Національно-

патріотичне виховання дітей та 

молоді в умовах модернізаційних 

змін в Україні» (Миколаїв, 21-22 

квітня 2016). – С. 

 

34 Абаза Ольга, 

Лабан Валерія, 

4 курс, 

факультет 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

Виховання 

національної гідності 

та патріотизму 

молоших школярів 

 

Наука. Студентство. Сучасність. VІІ 

Всеураїнська науково-практична 

конференція «Національно-

патріотичне виховання дітей та 

молоді в умовах модернізаційних 

змін в Україні» (Миколаїв, 21-22 

квітня 2016). – С. 

 

35 Колесник 

Наталія, 4 

курс, 

факультет 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

Національно-

патріотичне виховання 

молодших школярів 

  

36 Волощук 

Ольга, 5 курс, 

факультет 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

Національно- 

патріотичне виховання   

в умовах сучасного 

державотворення 

 

 

 

Бублик А. Г. 

37 Артюхова 

Альона 

Використання 

лексичних ігор на 

уроках англійської 

мови в початковій 

школі 

Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція студентів і 

молодих учених з педагогічної 

освіти «Гуманізація освітньо-

виховного простору початкової 

школи: теорія і практика» 

 

Желан А.В. 

 

38 

А.О.Мажаєва Виховання 

громадянина-патріота в 

педагогіці 

В.О.Сухомлинського 

Матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. 

конф. «Наука. Студентство. 

Сучасність». – Миколаїв. – МНУ. – 

21-22 квітня 2016 р. 

 

 

39 

Є.Г.Бородина Видатні адмірали 

Чорноморського флоту 

Матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. 

конф. «Наука. Студентство. 

Сучасність». – Миколаїв. – МНУ. – 

21-22 квітня 2016 р. 

 

40 Ю.Єфремова Мотивація до Матеріали Всеукр. Наук.-практ.  
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навчальної діяльності 

засобами технології 

ТРВЗ 

конф. «Гуманізація освітньо-

виховного простору початкової 

школи: теорія і практика». – 

Миколаїв. – МНУ. – 19-20 квітня 

2016 р. 

41 К.Щитініна Формування творчих 

здібностей молодшого 

школяра засобами 

ТРВЗ-технології 

Матеріали міжвузівської наук.-

практ. студент. конф. «Проблеми 

початкової освіти: науковий пошук 

студентів» – Хмельницький 2016 р. 

 

Якименко С.І. 

42 Квасюк Т.О. Прилучення дітей 6-10 

років до 

народознавства як 

важливий напрям 

патріотичного 

виховання 

Наука. Студентство, Сучасність. 

Національно-патріотичне виховання 

дітей та молоді в умовах 

модернізацій них змін в Україні (VII 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція 21 – 22 квітня 2016 

року) 

 

43 Філімонова 

Т.В. 

Сучасний погляд на 

національно-

патріотичне виховання 

дітей дошкільного віку 

та учнів початкової 

школи 

Наука. Студентство, Сучасність. 

Національно-патріотичне виховання 

дітей та молоді в умовах 

модернізацій них змін в Україні (VII 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція 21 – 22 квітня 2016 

року) 

 

44 Наумчук С.В. Організація 

інтегрованого простору 

як складова гуманізації 

освітнього простору 

початкової школи 

Наука. Студентство, Сучасність. 

Національно-патріотичне виховання 

дітей та молоді в умовах 

модернізацій них змін в Україні (VII 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція 21 – 22 квітня 2016 

року) 

 

45 Волошина Я. Формування 

екологічної свідомості 

засобами шкільної 

екологічної освіти 

Методичний вісник кафедри 

початкової освіти Випуск 5 

«Гуманізація освітньо-виховного 

простору початкової школи: теорія і 

практика». Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції студентів і 

молодих учених із педагогічної 

освіти (19-20 квітня 2016 р.) 

 

46 Квасюк Т. Формування у 

молодших школярів 

етики 

міжнаціонального 

спілкування 

Методичний вісник кафедри 

початкової освіти Випуск 5 

«Гуманізація освітньо-виховного 

простору початкової школи: теорія і 

практика». Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції студентів і 

молодих учених із педагогічної 

освіти (19-20 квітня 2016 р.) 

 

47 Наумчук С. Технологія розвитку 

загальнокультурної 

компетентності 

Методичний вісник кафедри 

початкової освіти Випуск 5 

«Гуманізація освітньо-виховного 
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студентів через 

музейно-педагогічний 

процес 

простору початкової школи: теорія і 

практика». Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції студентів і 

молодих учених із педагогічної 

освіти (19-20 квітня 2016 р.) 

48 Ярова О. Підготовка майбутніх 

вчителів до 

технологічної 

організації освітнього 

інтегрованого простору 

в початковій школі 

Методичний вісник кафедри 

початкової освіти Випуск 5 

«Гуманізація освітньо-виховного 

простору початкової школи: теорія і 

практика». Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

інтернет-конференції студентів і 

молодих учених із педагогічної 

освіти (19-20 квітня 2016 р.) 

 

49 Наумчук С. Музейна педагогіка в 

аспекті регіональної 

культурологічної 

освіти 

Збірник наукових праць молодих 

науковців і студентів «Українське 

дошкілля: здобутки і перспективи» 

(Миколаїв, 2016). 

 

50 Наумчук С. Музейна педагогіка в 

аспекті регіональної 

культурологічної 

освіти 

Збірник наукових праць молодих 

науковців і студентів «Українське 

дошкілля: здобутки і перспективи» 

(2016). 

 

51 Наумчук С. Патріотичне виховання 

молодших школярів у 

контексті оновленого 

змісту початкової 

освіти 

Науково-практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Патріотична особистість: 

упровадження інноваційних форм 

навчання і виховання» (18 

листопада 2016 р.) 

 

 

 

Винахідницька та раціоналізаторська робота викладачів кафедри (патенти, авторські 

свідоцтва) 

№ 

з/п 

Автор Назва роботи Номер  

реєстрації 

Місце реєстрації 
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Проведення на базі кафедри наукових та науково-методичних конференцій і семінарів 

міжнародного, всеукраїнського, регіонального, міжвузівського, університетського 

рівнів (викладацькі, студентські) у 2016 році 

 

Назва конференції 

семінару 

Дата 

проведен

ня 

Місце 

проведення 

Кількість 

учасників 

кафедри 

Кількість 

студентів 

Статус 

(міжнародна, 

всеукраїнська) 

Виклад

ацька, 

студен

тська 

Міжнародні конференції 

Организация 

продуктивного 

обучения:  

проблемы и 

решения 

18-20 

февраля 

2016 г. 

Самара 3 5 VIII 

Международ

ная научная 

конференция 

Артемовские 

чтения 

 

Сучасні тенденції і 

пріоритети 

компетентнісного 

підходу в підготовці 

майбутніх фахівців 

дошкільної та 

початкової освіти 

23-24 

березня 

2016 р. 

Житомир   Всеукраїнськ

а науково-

практична 

конференція 

з 

міжнародно

ю участю 

 

Всеукраїнські конференції 

 Гуманізація 

освітньо-виховного 

простору початкової 

школи: теорія і 

практика 

19-20 

квітня 

2016 р. 

МНУ імені 

В. О. Сухомл

инського 

15 75 Всеукраїнськ

а науково-

практична 

інтернет-

конференції 

студентів і 

молодих 

учених із 

педагогічної 

освіти 

 

Гуманізація 

освітнього простору 

початкової школи: 

проблеми та 

перспективи 

15 грудня 

2016 

МНУ імені 

В. О. Сухомл

инського 

14 31/46 Регіональна 

науково-

практична 

Інтернет-

конференція 
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Члени кафедри керували курсовими роботами, дипломними 

дослідженнями студентів: 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 
 

№ 

п/п П.І.Б. 
Форма 

навчання 
Тема дипломної роботи магістра Науковий керівник 

1.  Волошина 

Яна Андріївна 

ДФН Підготовка майбутніх учителів 

початкової школи до наступності 

формування екологічної 

самосвідомості у старших 

дошкільників та молодших школярів 

к.пед.н., професор 

Якименко С.І. 

2.  Квасюк 

Тетяна 

Олександрівна 

ДФН Підготовка майбутніх учителів 

початкової школи до роботи з 

наступності у формуванні 

національно-патріотичної 

самосвідомості старших 

дошкільників та молодших школярів 

к.пед.н., професор 

Якименко С.І. 

3.  Кондратенко 

Анастасія 

Романівна 

ДФН Підготовка майбутніх учителів 

початкової школи до професійної 

діяльності засобами технології 

тренінгового навчання 

к.пед.н., професор 

Якименко С.І. 

4.  Палащина Юлія 

Андріївна 

ДФН Підготовка майбутніх учителів 

початкової школи до морального 

виховання молодших школярів 

засобами сучасних інформаційних 

технологій 

к.пед.н., професор 

Якименко С.І. 

5.  Чумак Ксенія 

Андріївна 

ДФН Підготовка майбутніх учителів 

початкової школи до розв’язання 

дидактичних ситуацій 

к.пед.н., професор 

Якименко С.І. 

6.  Ганжела 

Євгенія 

Павлівна 

ЗФН Формування в учнів початкової 

школи предметних компетентностей 

в інтегрованому освітньому 

середовищі 

доктор філософії в 

галузі освіти, 

професор 

 Якименко С. І. 

7.  Грущенко 

Вікторія 

Зіновіївна 

ЗФН Формування екологічної грамотності 

майбутніх учителів початкової 

школи в умовах освіти сталого 

розвитку  

доктор філософії в 

галузі освіти, доцент 

Січко І.О. 

8.  Дубініна 

Світлана 

Олександрівна 

ЗФН Підготовка майбутнього вчителя 

початкової школи до організації 

самостійно-пізнавальної діяльності 

учнів 

доктор філософії в 

галузі освіти, доцент  

Тимченко А. А. 

9.  Кирющенко 

Юлія 

Геннадіївна 

ЗФН Формування деонтологічної 

компетентності майбутніх учителів 

початкової школи  

доктор філософії в 

галузі освіти, доцент   

Тимченко А. А. 

10.  Лазарєва 

Анастасія 

Анатоліївна 

ЗФН Формування в майбутніх вчителів 

початкової школи  

здоровязбережувальної 

компетентності  

доктор філософії в 

галузі освіти, доцент   

Рехтета Л. О. 

11.  Рибалко 

Вікторія 

Олегівна 

ЗФН Формування  у молодших школярів 

логіко-математичної компетентності  

доктор філософії в 

галузі освіти, доцент   

 Рехтета Л. О. 
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12.  Сапсай 

Анна 

Андріївна 

ЗФН Підготовка майбутніх учителів 

початкової школи до формування 

комунікативної компетентності учнів   

доктор філософії в 

галузі освіти, доцент   

 Паршук С. М. 

13.  Урсалова 

Наталя 

Михайлівна 

ЗФН Підготовка майбутніх учителів 

початкової школи до формування 

читацької  компетентності учнів 

доктор філософії в 

галузі освіти, доцент   

 Паршук С. М. 

14.  Щитініна 

Катерина 

Олександрівна 

ЗФН Підготовка майбутніх учителів 

початкової  школи до застосування 

інтегрованої особистісно-

орієнтованої технології  в практичній 

діяльності  

доктор філософії в 

галузі освіти, 

професор 

Якименко С. І. 

15.  Яковець 

Оксана 

Русланівна 

ЗФН Підготовка майбутніх вчителів 

початкової школи до формування 

екологічної компетентності  учнів 

доктор філософії в 

галузі освіти, доцент  

Січко І. О. 

16.  Пукалова 

Наталія 

Віталіївна 

ЗФН Формування у майбутніх учителів 

початкової школи стійкого інтересу 

до педагогічної професії  

доктор філософії в 

галузі освіти, доцент   

Желан А. В.  

17.  

 

Кваша Марина 

Сергіївна 

 

ЗФН Сучасний урок початкової школи в 

контексті оновленого змісту освіти 

 

Доктор філософії у 

галузі освіти, доцент 

кафедри початкової 

освіти Казанжи І. В 

18.  Бондаренко 

Тетяна 

Анатоліївна 

ДФН Формування професійно-виховної 

компетентності майбутніх учителів 

початкової школи у класичному 

університеті 

доктор філософії в 

галузі освіти, доцент 

Казанжи І. В. 

19.  Войтенко Олена 

Валентинівна 

ДФН Формування готовності майбутніх 

учителів до гуманізації освітнього 

простору початкової школи 

доктор філософії в 

галузі освіти, доцент 

Казанжи І. В. 

20.  Гречиха Олена 

Петрівна 

ДФН Формування мовної  компетентності 

майбутніх вчителів початкової школи 

в процесі професійної підготовки у 

ВНЗ 

доктор філософії в 

галузі освіти, доцент 

Білявська Т. М. 

21.  Михайленко 

Наталя 

Миколаївна 

ДФН Формування математичної 

компетентності майбутніх вчителів 

початкової школи в процесі 

професійної підготовки у ВНЗ 

доктор філософії в 

галузі освіти, доцент 

Авраменко К. Б. 

22.  Склянова Юлія 

Миколаївна 

ДФН Формування готовності майбутніх 

вчителів початкової школи до 

використання навчальних проектів на 

уроках 

доктор філософії в 

галузі освіти, доцент 

Авраменко К. Б. 

23.  Слобозян Інна 

Василівна 

ДФН Формування загальнокультурної 

компетентності майбутніх вчителів 

початкової школи засобами медіа 

освіти 

доктор філософії в 

галузі освіти, доцент 

Желан А. В. 

Зав. кафедри         С. І. Якименко 
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Додаток 4 до наказу 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 26.12.2016 р. № 557 

«Про підсумки наукової та науково-технічної 

діяльності університету за 2016 рік» 

 

 

Впровадження у навчальний процес в 2016 р. 

№ 

з/п 

Назва розробки 

(методики, 

технології, 

лабор. 

практикуму, 

спецкурсу, навч. 

посібника, 

методичних 

рекомен. тощо) 

автори 

розробки, назва 

кафедри 

Важливі 

показники, які 

характеризують 

рівень отриманого 

наукового 

продукту; 

переваги над 

аналогами 

(новизна, 

актуальність 

тощо) 

Місце 

впровадження 

(назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) або 

(якщо 

впроваджено в 

університеті) 

напрям 

підготовки, 

спеціальність, 

назва 

навчальної 

дисципліни 

Дата 

впровадж

ення, № 

акту, 

довідки 

Практичні 

результати, які 

отримані від 

впровадження (що 

дало впровадження) 

 

 Спецкурс 

«Теорія і 

практика 

гуманізації 

освітнього 

простору 

навчального 

закладу (для 

студентів 

магістратури) 

Виконавці: 

доктор 

філософії у 

галузі освіти, 

професор 

Якименко С. І. 

 

 

 

 

 

Системно 

схарактеризовано 

роль гуманізації 

освітнього 

простору, що 

створює 

комфортну 

атмосферу для 

становлення 

особистості; 

розкрито ознаки й 

аспекти побудови 

освітнього 

простору на 

засадах 

гуманізації; 

педагогічний 

моніторинг як 

засіб гуманізації 

освітнього 

процесу у вищому 

навчальному 

закладі; 

розглянуто 

педагогічну 

компетентність 

Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна  

академія 

29013 

м. Хмельницьки

й, 

вул. Проскурівсь

кого підпілля, 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт 

№ 737  

від 

07.11.201

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблений 

спецкурс дозволяє 

створити та уточнити 

концептуальні засади 

магістерської 

підготовки фахівця; 

став внеском у якісне 

оновлення навчально-

методичного 

забезпечення 

магістерської 

підготовки фахівців зі 

спеціальності 013 

«Початкова освіта». 

Використання 

матеріалів спецкурсу 

засвідчило позитивну 

динаміку формування 

комунікативної 

культури, 

професійної 

компетентності 

студентів, сприяли 

удосконаленню 

педагогічної 

майстерності 
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викладача як 

важливу умову та 

засіб гуманізації 

освітнього 

простору ВНЗ. 

майбутніх учителів 

початкової школи. 

 Програма 

формування 

готовності 

майбутніх 

учителів до 

створення 

освітнього 

простору ВНЗ: 

теоретична 

(міні-лекції) та 

практична 

(групові 

дискусії, ігрові 

методи, 

вербальні та 

невербальні 

техніки, 

індивідуальна 

психолого-

педагогічна 

діагностика) 

Виконавці: 

доктор 

філософії у 

галузі освіти, 

професор 

Якименко С. І. 

доктор 

філософії у 

галузі освіти, 

доцент 

Казанжи І. В. 

доктор 

філософії у 

галузі освіти 

Желан А. В. 

викладач 

Іванець Н. В. 

 

Розроблено 

модульні 

програми 

навчальних дисци

плін «Дидактика. 

Теорія та 

методика 

виховання», 

«Педагогічні 

технології в 

початковій 

школі», 

«Методика 

формування 

ключових та 

предметних 

компетентностей 

молодших 

школярів» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Михайла 

Коцюбинсього 

21001, 

м. Вінниця, 

вул. Острозького

, 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт 

№ 06/48  

від 

07.11.201

6 

 

 

Розроблені програми 

було використано у 

навчальному процесі 

ВНЗ. 

 

 Методика 

гуманізації 

виховної роботи 

в початковій 

школі 

Виконавці: 

доктор 

філософії у 

галузі освіти, 

Методика 

розкриває сутність 

гуманізації 

процесу 

виховання; 

описано методи і 

форми створення 

виховного 

простору 

Класичний 

приватний 

університет 

69002, 

м. Запоріжжя, 

вул. Жуковськог

о,  

70 «Б» 

Акт 

№ 07/83 

від 

25.11.201

6 

Опубліковано та 

апробовано 

навчальний посібник, 

матеріали якого 

використовуються у 

процесі професійної 

підготовки майбутніх 

учителів у вищих 

навчальних закладах 
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доцент 

Казанжи І. В 

 

навчального 

закладу, основні 

проблеми теорії та 

методики 

виховної роботи 

викладено на 

гуманістичних 

закладах. 

 

України; посібник 

видано значним 

тиражем, що дозволяє 

використовувати його 

у навчально-

виховному процесі 

факультетів 

початкової освіти в 

інших ВНЗ України 

 

 

 
Впровадження у виробництво в 2016 р. 

№  

з/п 

Назва 

розробки, 

автори, назва 

кафедри 

Важливі показники, 

що характеризують 

рівень отриманого 

наукового продукту; 

переваги над 

аналогами; 

економічний/соціаль

ний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата, № 

акту 

впроваджен

ня 

Практичні 

результати, отримані 

від впровадження 

(обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи) 

 Методичний 

супровід 

виховних 

заходів, 

спрямованих 

на 

формування 

толерантних 

стосунків 

дітей з 

особливими 

потребами 

Виконавці: 

доктор 

філософії у 

галузі освіти, 

професор 

Якименко С. І. 

викладач 

Іванець Н. В. 

Розроблено комплекс 

виховних заходів, 

спрямованих на 

формування 

толерантних 

стосунків у групі 

дітей молодшого 

шкільного віку; 

дібрано нові за 

змістом дидактичні 

ігри, що сприятимуть 

формуванню у дітей 

гуманних стосунків. 

Реабілітаційни

й центр 

«Надія», 

м. Миколаїв 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка  

№ 193 

від 

16.12.2016 

Розробка має 

методичну 

спрямованість на 

супровід педагогічних 

працівників 

реабілітаційного 

центру та вчителів 

шкіл. Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи із 

навчальними 

закладами. 

 Методичні 

рекомендації 

«Організація 

інтегрованого 

простору як 

складова 

гуманізації 

освітнього 

простору 

початкової 

 

Окреслено 

інтегративні ознаки 

інноваційного 

простору навчального 

закладу (початкова 

школа і ДНЗ); 

зроблено акцент на 

створення системи 

творчої діяльності 

ДНЗ № 139 

«Золотий 

півник» 

м. Миколаїв 

 

Миколаївська 

загальноосвітн

я школа 

 І-ІІІ ступенів 

№50  

Довідка  

№ 90 

від 

01.12.2016 

 

 

 

 

 

Довідка  

Опубліковано у 

методичному віснику 

кафедри початкової 

освіти (Випуск 5, 

м. Миколаїв, 2016 р.) 

Налагоджено 

співпрацю із 

навчальними 

закладами. 
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школи» дошкільників та 

молодших школярів 

як вагомого чинника 

розвитку особистості 

дитини, що позитивно 

впливає на 

формування 

моральних рис і 

світогляду. 

ім. Г.Л.Дівіної 

Миколаївської 

міської ради 

Миколаївської 

області 

№ 369 

від 

30.11.2016 

 

 

Зав. кафедри         С. І. Якименко 
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