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Факультет дошкільної та початкової освіти 

Кафедра початкової освіти 
 

Друкована продукція 

№ п/п Автор 
Характе

р роботи 

Вихідні данні (назва, місто 

видання, видавництво, рік, 

СТОРІНКИ) 

згідно вимог ВАК України 

Обсяг,  рк. 

 рк.. 

(40 тис.знаків, 

22 сторінки =  

1 др.арк.) 

Наявність 

грифа 

МОН 

України 

(ВАК) 

Спів

авто

ри 

Монографії 

1 

Яким

енко 

С. І.   

моногра

фія 

Формування світогляду у 

старших дошкільників та 

молодших школярів в освітньо-

інтегрованому середовищі: 

теорія і практика : монографія / 

С. І. Якименко. – К. : 

Видавничий Дім «Слово», 2017. 

– 640 с. 

37, 2 др. арк. +  

2 

Яким

енко 

С. І. 

моногра

фія 

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. 

13,2 др. арк. - 

В. В. 

Паск

ален

ко 

3 

Яким

енко 

С. І. 

моногра

фія 

Гуманізація професійної 

підготовки майбутніх учителів 

початкових класів в освітньому 

просторі ВНЗ : моногр. / С. І. 

Якименко, І. В. Казанжи та ін. ; 

за заг. ред. С. І. Якименко. – 

Миколаїв : СПД Румянцева, 

2017. – 119 с. 

7 др. арк. - 

І. В. 

Казан

жи, А. 

В. 

Жела
н, Н. 

В. 

Іване

ць, С. 

В. 

Карск

анова 

Підручники 

1       

2       

…       

Навчальні посібники 

1 

Яким

енко 

С. І. 

навч.-

посібник 

1. Народознавчик : навч.-метод. 

посібник. / С. І. Якименко. – К.: 

Видавничий дім «Слово», 2017. – 

152 c. 

17, 7 др. арк. +  

2 

Яким

енко 

С. І. 

навчаль

ний 

посібник 

Педагогіка 1 частина 

(Дидактика) : навчальний 

посібник / С. І. Якименко, Н. В. 

13, 25 др. арк. + 

Іване

ць Н. 

В. 



Іванець. – Миколаїв : СПД 

Румянцева, 2017. – 233 с. (до 

НМКД «Дидактика») 

3 

Казан

жи І. 

В. 

навчаль

ний 

посібник 

Технології виховання в школі І 

ступеня  : навчальний посібник / 

І. В. Казанжи. – Миколаїв : СПД 

Румянцева, 2017. – 121 с. (до 

НМКД «Технології виховання в 

школі І ступеня») 

7, 09 др. арк. -  

4 

Яким

енко 

С. І. 

методич

ний 

посібник 

Вчительська симфонія : 

методичний посібник / С. І. 

Якименко. – Миколаїв : СПД 

Румянцева, 2017. – 296 с. (Серія 

«Сходинки педагогічної 

майстерності») (до НМКД 

«Дидактика») 

17, 2 др. арк. +  

5 

Яким

енко 

С. І. 

методич

ний 

посібник 

Вони долю обрали собі самі : 

методичний посібник / С. І. 

Якименко, Н. В. Іванець. – 

Миколаїв : СПД Румянцева, 

2017. – 118 с. (Серія «Три ключі 

до майстерності») (до НМКД 

«Педагогічна творчість і 

технології в початковій школі») 

6, 98 др. арк. + 

Іване

ць Н. 

В. 

Статті, тези 

1 

Яким

енко 

С. І. 

стаття 

1. The integrated course of 

educational and upbringing work 

with younger students “World 

discovery” (The form of secondary 

school) / S. I. Yakimenko // 

Spanish scientific journal 

“Fundamentalis scientiam”. – 

Madrid, Spain, 2017. – № 2. – Р. 

19-21 

2. Розвиток особистості 

молодшого школяра в умовах 

навчально-виховного 

середовища / С. І. Якименко // 

Професійна освіта в умовах 

інтеграційних процесів: теорія і 

практика: збірник наукових 

праць. – Житомир : ФО-П «Н. М. 

Левковець», 2017. – Ч. І. – С. 

123-126. 

0,4 др. арк. 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 др. арк. 

  

2 

Парш

ук С. 

М. 

стаття 

1. Parshuk S. M. Future thechers 

communicative skills formation in 

pedagogical activies / S. M. 

Parshuk, O. Y. Parshuk  // 

European association of 

pedagogues and psychologists 

“science” “The unity of science”. – 

Vienna, Austria, 2017. – P.44-47 

0,38 др. арк.  

2. 

Тара

сюк 

А. 

М. 



2. Формування 

загальнокультурної грамотності 

майбутніх учителів початкової 

школи / Т. М. Паршук, А. М. 

Тарасюк // Збірник наукових 

праць: Педагогічні науки. – 

Херсон, 2017. – № 75 – С. 76-82 

3 

Мару

щак 

В. С. 

стаття 

1. About the problem of spiritual 

education of future teachers when 

studying country learning / V. S. 

Marychak // European association 

of pedagogues and psychologists 

“science” “The unity of science”. – 

Vienna, Austria, 2017. – P.42-44 

2.Творчий потенціал особистості 

як одна з рушійних сил у 

розвитку та формуванні вчителя 

майбутнього / В. С. Марущак // 

Педагогічні науки: теорія, 

історія,інноваційні технології. -  

Суми, 2017. -  С. 314-323 

0,38 др. арк. 

 

 

 

 

 

 

0,5 др. арк. 

  

4 

Жела

н А. 

В. 

стаття 

1. Етапи розвитку музичної 

компетентності майбутніх 

вихователів ДНЗ / А. В. Желан // 

Збірник наукових праць: 

Педагогічні науки. – Херсон, 

2017. – № 73 – С. 75-79 

2. Формування в молодших 

школярів мотивів учіння 

засобами ТРВЗ / А. В. Желан // 

Збірник наукових праць: 

Педагогічні науки. – Херсон, 

2017. –  № 75 – С. 256-267 

0,5 др. арк. 

 

 

 

 

 

0,5 др. арк. 

  

5 

Тимч

енко 

А. А. 

стаття 

Роль педагогічної практики у 

формування деонтологічної 

компетентності майбутніх 

педагогів / А. А. Тимченко // 

Молодий вчений, 2017. – № 5. – 

С. 16-20 

0,5 др. арк.   

6 

Авра

менко 

К. Б. 

стаття 

1. Реалізація компетентнісного 

підходу у вищих навчальних 

закладах України як умова 

модернізації професійної 

підготовки педагогів / К. Б. 

Авраменко // Вісник 

Чернігівського національного 

педагогічного університету імені 

Т. Г. Шевченка, серія 

«Педагогічні науки». – Чернігів : 

ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 

2017. - № 144. – С. 3-6 

2. The creative thinking of future 

0, 4 др. арк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



teachers as the way of their 

professional development 

(українською мовою) // 

International scientific-practical 

congress of pedagogues, 

psychologists and medics «Young 

scientists’ and mentors’ non-

standart congress». – Geneva, 

2017. – P. 7-11. 

 

0, 38 др. арк. 

7 

Рехте

та Л. 

О. 

стаття 

Підготовка майбутнього вчителя 

початкової школи до 

використання 

здоров’язбережувальних 

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, 38 др. арк.   

8 
Січко 

І. О. 
стаття 

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 др. арк    

9 

Іване

ць Н. 

В. 

стаття 

Мультикультурне виховання як 

засіб формування всебічного 

бачення світу в учнів початкової 

школи / Н. В. Іванець // Молодий 

вчений, 2017. – №5 – С. 37-42  

0, 5 др. арк.   

10 

Казан

жи І. 

В. 

стаття 

Fundamental future teachers’ training 

to the profess[onal activity in the new 

Ukrainian school/ I. V. Kazanzhy // 
International scientific-practical 

Congress “Young scientists’ and 

mentors’ non-standart congress”. – 

Geneva (Switzerland). 2017. – P. 41-
44 

0,4 др. арк.   

11 

Тарас

юк А. 

М. 

стаття 

1. Формування 

загальнокультурної грамотності 

майбутніх учителів початкової 

школи / Т. М. Паршук, А. М. 

Тарасюк // Збірник наукових 

праць: Педагогічні науки. – 

Херсон, 2017. – № 75 – С. 76-82 

2. Проблеми гармонійного 

розвитку дитини у філософській 

та психолого-педагогічній 

0, 2 др. арк. 

 

 

 

 

 

 

0, 5 др. арк. 

 

Пар

шук 

С. 

М. 



літературі / А. М. Тарасюк // 

Молодий вчений. –  2017. – № 5. 

– С. 94-99. 

12 

Казан

жи О. 

В. 

стаття 

Народна казка як особливий 

жанр фольклору та її вплив на 

виховання й розвиток майбутньої 

особистості / О. В. Казанжи // 

Молодий вчений. – 2017. –  №5. – 

С. 41-47. 

0,5 др. арк.   

 

 

 

Винахідницька та раціоналізаторська робота викладачів кафедри (патенти, авторські 

свідоцтва) 

№ 

з/п 

Автор Назва роботи Номер 

реєстрації 

Місце 

реєстрації 

     

     

 

 

 

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

міжнародного, всеукраїнського, регіонального, міжвузівського, університетського 

рівня (викладацькі, студентські) 

 
Назва конференції 

семінару 
Дата 

проведення 
Місце 

проведення 
Кількість 
учасників 

кафедри 

Кількість 
студентів 

Статус 
(міжнародна, 

всеукраїнська…) 

Викладацька, 
студентська 

Міжнародні конференції 

- - - - - - - 

       

Всеукраїнські конференції 

- - - - - - - 

       

Регіональні, міжвузівські конференції 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                                                     С. І. Якименко 



Додаток 3 до наказу  

МНУ імені В. О. Сухомлинського  

від 17.05.2017 № 157 
 

Факультет дошкільної та початкової освіти 

Кафедра початкової освіти 
 

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ 

про виконання НДР  

у першому півріччі 2017 року 

(Характер НДР: прикладне дослідження) 

1. Тема НДР: Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти в умовах нової української 

школи 

2. Керівник НДР: Якименко Світлана Іванівна  

3. Номер державної реєстрації НДР: 0117U004487 

4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи: МНУ ім. В.О. Сухомлинського 

5. Терміни виконання: початок - лютий 2017 р., закінчення - грудень 2019 р.. 

6. Короткий зміст запиту (до 40 рядків тексту):  

Предмет дослідження:  педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців 

початкової освіти до професійної діяльності в умовах нової української школи. 

Об'єкт дослідження: процес підготовки майбутніх фахівців початкової освіти до 

професійної діяльності в умовах нової української школи. 

Мета науково-дослідної роботи. Теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити методичну систему формування готовності майбутніх фахівців початкової освіти 

в умовах Нової української школи. 

Основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для 

досягнення мети:  

 окреслити науково-теоретичні засади та проаналізувати стан підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти в умовах нової української школи; 

 визначити структуру, зміст, основні складові готовності майбутніх фахівців до роботи 

в умовах нової української школи; 

 теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити структурно-функціональну 

модель формування готовності майбутніх фахівців початкової освіти в умовах нової 

української школи; 

 розробити комплекс методичних рекомендацій, навчально-методичних посібників 

відповідно до ключових компетентностей Нової української школи; 

 підготувати колективну монографію за результатами проведеного дослідження. 

8. Опис процесу наукового дослідження (40 - 50 рядків тексту):  

У процесі наукового дослідження (підготовчий етап) обґрунтовано важливість 

формування готовності випускника університету до роботи в умовах реформування початкової 

школи. Узагальнено критерії та показники готовності майбутніх фахівців початкової освіти до 

здійснення педагогічної діяльності. Розроблено концепцію підготовки майбутніх фахівців 

початкової освіти в умовах нової української школи. Створено програму науково-теоретичної 

підготовки майбутніх учителів Заключено договори про співпрацю з ВНЗ (МОІППО, 

Херсонський державний університет, ЧНУ імені Богдана Хмельницького, Хмельницька 

гуманітарно-педагогічна академія, Уманський державний педагогічний університету імені 

Павла Тичини, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди тощо) та ЗОШ м. Миколаєва та області з проблеми підготовки майбутніх фахівців 

початкової освіти в умовах нової  української школи 

Упродовж проведеного дослідження було використано такі методи: узагальнення 

основних понять із досліджуваної проблеми; систематичний підхід та історичний підхід у 



процесі розгляду даної проблеми; метод класифікації: поділ на групи основних досліджуваних 

понять; метод моделювання: створення майбутньої моделі підготовки компетентного фахівця 

в умовах нової української школи. 

Проміжний результат виконуваного етапу:  

Номер 

етапу 

Назва етапу  

згідно з технічним завданням 

Заплановані  

результати етапу 

Отримані 

результати етапу 

І етап Підготовчий (лютий – серпень 

2017 р.) 

Науковий апарат 

експериментально-

дослідної роботи.  

Концепція підготовки 

майбутніх фахівців 

початкової освіти в 

умовах нової української 

школи 

1. Програма 

науково-теоретичної 

підготовки 

майбутніх учителів. 

3. Концепція 

підготовки 

майбутніх фахівців 

початкової освіти в 

умовах нової 

української школи. 

 

9. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів, отриманих у 

першому півріччі 2017 р. 

Наукова новизна отриманих наукових результатів дослідження полягає в: 

 розробці програми науково-теоретичної підготовки майбутніх учителів.  

 створенні концепції підготовки майбутніх фахівців початкової освіти в умовах  нової 

української школи.  

 обґрунтованні доцільності введення у навчально-виховний процес ВНЗ нових 

спецкурсів на 2017-2018 н.р. (С/К «Технології викладання фахових дисциплін у 

початковій школі») 

 

10. Відповідність отриманих наукових результатів сучасному рівню досліджень в даній 

галузі  

Отримані наукові результати відповідають сучасному рівню досліджень у галузі початкової 

освіти. У цьому дослідженні вперше обґрунтовано інтегрований підхід до організації 

навчального процесу в початковій школі. 

Варто констатувати, що головна відмінність і перевага пропонованого дослідження 

виявляється у застосуванні інтеграції для створення інтегрованого особистісно-

орієнтованого освітнього простору для початкової школи. 

 

11. Практична цінність результатів НДР (результати впровадження протягом першого 

півріччя 2017 р.) 

Практична значимість полягає у розробці тестових завдань для студентів факультетів 

початкової освіти, у визначенні вихідних рівнів готовності майбутніх учителів початкових 

класів до роботи в умовах Нової української школи. 

 

12. Використання результатів у навчальному процесі (нові (оновлені) курси лекцій або їх 

розділи, практичні та лабораторні роботи, які створено (розроблено) на основі результатів 

НДР у першому півріччі 2017 р.) 

Оновлено курси лекцій з навчальних дисциплін: «Дидактика», «Теорія та методика 

виховання», «Методика навчання математики», «Методика навчання української мови та 

літератури», «Методика навчання природознавства і суспільствознавства», «Методика 

навчання образотворчого мистецтва та трудового навчання». Оновлено електронний 

супровід та методичне забезпечення відповідних дисциплін.   

 

 



13. Результативність виконання науково-дослідної роботи 

 

№ 

з/п 

 

 

Критерії 

 

 

 

Заплановано 

(відповідно 

до запиту) 

Виконано 

(за резуль-

татами НДР) 

% 

вико-

нання 

кількість кількість % 

1. Публікації колективу виконавців НДР: 

1.1. Статті у журналах, що входять до 

наукометричних баз даних. 
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що 

входять до наукометричних баз даних. 

1.3. Статті у журналах, що включені до 
переліку наукових фахових видань України. 

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, 

тезах доповідей та виданнях, що не включені 

до переліку наукових фахових видань 
України. 

1.5. Монографії, опубліковані за рішенням 

Вченої ради ВНЗ (наукової установи). 
1.6. Підручники, навчальні посібники з 

грифом МОН України. 

1.7. Навчальні посібники без грифу МОН 
України. 

1.8. Словники, довідники.  

 

 

9 

 

- 

 

10 

 

 

10 

 

3 

 

3 

 

1 

 

- 

 

 

9 

 

- 

 

11 

 

 

10 

 

3 

 

5 

 

1 

 

- 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

166 % 

 

100 % 

2. Підготовка наукових кадрів: 

2.1. Захищено докторських дисертацій за 
тематикою НДР. 

2.2. Подано до розгляду у спеціалізовану 

вчену раду докторських дисертацій за 
тематикою НДР. 

2.3. Захищено кандидатських дисертацій за 

тематикою НДР. 

2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану 
вчену раду кандидатських дисертацій за 

тематикою НДР. 

2.5. Захищено магістерських робіт за 
тематикою НДР. 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

3. Охоронні документи на об’єкти права 

інтелектуальної власності, які створено за 

тематикою НДР: 

3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського 

права) України.  
3.2. Подано заявок на отримання патенту 

України.  

3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського 

права) інших держав.  
3.4. Подано заявок на отримання патенту 

інших держав. 

 

 
 

- 

 
- 

 

3 

 
- 

 

 
 

- 

 
- 

 

3 

 
- 

 

 

 

 
 
 

 

 

100 % 

 

 

4. Участь з оплатою у виконанні НДР: 

4.1. Студентів. 

4.2. Молодих учених та аспірантів. 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

14. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників, 

довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти; 

теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за 

матеріалами досліджень за період виконання НДР у першому півріччі 2017 р.) 



Монографії: 

1. Якименко С. І. Формування світогляду у старших дошкільників та молодших школярів в 

освітньо-інтегрованому середовищі: теорія і практика : монографія / С. І. Якименко. – К. : 

Видавничий Дім «Слово», 2017. – 640 с. 

2. 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. 

3. Якименко С. І. Гуманізація професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів 

в освітньому просторі ВНЗ : моногр. / С. І. Якименко, І. В. Казанжи та ін. ; за заг. ред. С. І. 

Якименко. – Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. – 119 с. 

Навчально-методичні посібники: 

1. Якименко С. І. Народознавчик : навч.-метод. посібник. / С. І. Якименко. – К.: 

Видавничий дім «Слово», 2017. – 152 c. 

2. Якименко С. І. Педагогіка 1 частина (Дидактика) : навчальний посібник / С. І. 

Якименко, Н. В. Іванець. – Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. – 233 с. (до НМКД 

«Дидактика») 

3. Якименко С. І. Вчительська симфонія : методичний посібник / С. І. Якименко. – 

Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. – 296 с. (Серія «Сходинки педагогічної майстерності») (до 

НМКД «Дидактика») 

4. Якименко С. І. Вони долю обрали собі самі : методичний посібник / С. І. Якименко, Н. 

В. Іванець. – Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. – 118 с. (Серія «Три ключі до майстерності») 

(до НМКД «Педагогічна творчість і технології в початковій школі») 

5. Якименко С. І. Школа жабеняти Кваки : навчально-методичний комплект (6 

посібників для підготовки дітей до школи) . – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2017 

(Серія «Завтра до школи) 

6. Якименко С. І. Педагогіка 2 частина (Методика формування ключових та предметних 

компетентностей в початковій школі) : навчально-методичний посібник / С. І. Якименко, Н. 

В. Іванець, А. А. Тимченко. – Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. – 200 с. (до НМКД 

«Методика формування ключових та предметних компетентностей в початковій школі» 

7. Якименко С. І. Педагогіка 2 частина (Педагогічні технології в початковій школі) : 

навчально-методичний посібник / С. І. Якименко, Н. В. Іванець, А. А. Тимченко. – Миколаїв 

: СПД Румянцева, 2017. – 194 с. (до НМКД «Педагогічні технології в початковій школі» 

8. Якименко С. І. Теорія та технологія дитячої творчості : навчально-методичний 

посібник / С. І. Якименко, А. М. Тарасюк – Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. – 156 с. (до 

НМКД «Теорія та технологія дитячої творчості») 

9. Казанжи І. В. Технології виховання в школі І ступеня  : навчальний посібник / І. В. 

Казанжи. – Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. – 121 с. (до НМКД «Технології виховання в 

школі І ступеня») 

Статті, тези:  

1. Авраменко К. The creative thinking of future teachers as the way of their professional 

development (українською мовою) // International scientific-practical congress of pedagogues, 

psychologists and medics «Young scientists’ and mentors’ non-standart congress». – Geneva, 2017. 

– P. 7-11. 

2. Авраменко К. Реалізація компетентнісного підходу у вищих навчальних закладах 

України як умова модернізації професійної підготовки педагогів / К. Б. Авраменко // Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, серія 

«Педагогічні науки». – Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2017. - № 144. – С. 3-6 

3. Желан А. Етапи розвитку музичної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ / А. В. 

Желан // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. – Херсон, 2017. – № 73 – С. 75-79 



4. Желан А. Формування в молодших школярів мотивів учіння засобами ТРВЗ / А. В. 

Желан // Збірник наукових праць: Педагогічні науки. – Херсон, 2017. –  № 75 – С. 256-267 

5. Іванець Н. Мультикультурне виховання як засіб формування всебічного бачення світу 

в учнів початкової школи / Н. В. Іванець // Молодий вчений, 2017. – №5 – С. 37-42 

6. Казанжи І. Fundamental future teachers’ training to the profess[onal activity in the new 

Ukrainian school/ I. V. Kazanzhy // International scientific-practical Congress “Young scientists’ 

and mentors’ non-standart congress”. – Geneva (Switzerland). 2017. – P. 41-44 

7. Казанжи О. Народна казка як особливий жанр фольклору та її вплив на виховання й 

розвиток майбутньої особистості / О. В. Казанжи // Молодий вчений. – 2017. –  №5. – С. 41-

47. 

8. Марущак В. About the problem of spiritual education of future teachers when studying 

country learning / V. S. Marychak // European association of pedagogues and psychologists 

“science” “The unity of science”. – Vienna, Austria, 2017. – P.42-44 

9. Марущак В. Творчий потенціал особистості як одна з рушійних сил у розвитку та 

формуванні вчителя майбутнього / В. С. Марущак // Педагогічні науки: теорія, 

історія,інноваційні технології. -  Суми, 2017. -  С. 314-323 

10. Паршук С. Future thechers communicative skills formation in pedagogical activies / S. M. 

Parshuk, O. Y. Parshuk  // European association of pedagogues and psychologists “science” “The 

unity of science”. – Vienna, Austria, 2017. – P.44-47 

11. Паршук С. Формування загальнокультурної грамотності майбутніх учителів 

початкової школи / Т. М. Паршук, А. М. Тарасюк // Збірник наукових праць: Педагогічні 

науки. – Херсон, 2017. – № 75 – С. 76-82 

12. Рехтета Л. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання 

здоров’язбережувальних 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 

13. Січко І. 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. 

14. Тарасюк А. Проблеми гармонійного розвитку дитини у філософській та психолого-

педагогічній літературі / А. М. Тарасюк // Молодий вчений. –  2017. – № 5. – С. 94-99. 

15. Тарасюк А. Формування загальнокультурної грамотності майбутніх учителів 

початкової школи / Т. М. Паршук, А. М. Тарасюк // Збірник наукових праць: Педагогічні 

науки. – Херсон, 2017. – № 75 – С. 76-82 

16. Тимченко А. Роль педагогічної практики у формування деонтологічної 

компетентності майбутніх педагогів / А. А. Тимченко // Молодий вчений, 2017. – № 5. – С. 

16-20 

17. Якименко С. The integrated course of educational and upbringing work with younger 

students “World discovery” (The form of secondary school) / S. I. Yakimenko // Spanish scientific 

journal “Fundamentalis scientiam”. – Madrid, Spain, 2017. – № 2. – Р. 19-21 

18. Якименко С. Розвиток особистості молодшого школяра в умовах навчально-

виховного середовища / С. І. Якименко // Професійна освіта в умовах інтеграційних 

процесів: теорія і практика: збірник наукових праць. – Житомир : ФО-П «Н. М. Левковець», 

2017. – Ч. І. – С. 123-126. 

 

 

 

 



Винахідницька та раціоналізаторська робота викладачів кафедри (подані заявки на 

авторські свідоцтва)  

№ 

з/п 

Автор Назва роботи 

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. 

2 Якименко С. І. 

Педагогічні умови формування творчого осьвітньо-виховного 

середовища в позашкільних навчальних закладах / за заг. ред. 
Якименко С. І. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2016. – 184 с. 

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.  

 

15. Стислий умотивований висновок про стан виконання заключного етапу НДР у 

першому півріччі 2017 р. (відповідно до запланованого) 

 

Отже, заплановані завдання підготовчого етапу були виконані в повному обсязі.   

 

Керівник роботи: 

 

_______________________ С. І. Якименко 

               підпис 

 


