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Додаток 1 

до  наказу   

МНУ  імені В.О.Сухомлинського 

№______від_______ 

 

Публікації НПП  кафедри початкової освіти  

за 2020 рік 

 

1. Публікації   у  наукометричних   базах   Scopus  та  Web  of Science (тільки ті, які є у 

профілі  університету, посилання  вказувати обов’язково ) 

№ ПІБ   автора Назва  статті Реквізити  

статті 

Посилання або DOI Назва  

бази 

(Scopus/ 

WoS) 

1. Yakymenko, S.I., 

Bilyavska, T.M., 

Tymchenko, A.A. 

Formation of 

orthographic 

competence in 

future primary 

school teachers 

during language 

training in higher 

education 

institutions 

(2020) 

Universal 

Journal of 

Educational 

Research, 8 

(8), pp. 

3759-3767. 

https://www.scopus.com/inw

ard/record.uri?eid=2-s2.0-

85089176326&doi=10.13189

%2fujer.2020.080857&partn

erID=40&md5=a561a993bcd

b4e9f95a01057e9427433 

DOI: 

10.13189/ujer.2020.080857 

Scopus 

2. Якименко С. І., 

Іванець Н. В., 

Дрозд О. В. 

The formation of 

tolerance in 

adolescents in the 

modern 

multiethnic 

society 

Humanities 

and Social 

Sciences 

Reviews 

(ISSN2395

6518-India-

Scopus). 

2020. 

https://doi.org/10.18510/hssr

.2020.8338 

Scopus 

 

2. Публікації  у  періодичних   виданнях  країн  ОЄСР 

№ ПІБ   автора Назва  статті Реквізити  статті Посилання  

або DOI 

Країна 

1.  Якименко С. І. Підготовка вчителів 

початкової школи 

до роботи з 

інтерактивними 

педагогічними 

технологіями як 

психолого-

педагогічна 

проблема. 

 

Virtus: Науковий журнал / 

Editor-in-Chief M. A. 

Zhurba. Canada (Monreal), 

2020. № 41. С. 150-153. 

http://virtus.con

ference-

ukraine.com.ua

/Journal41.pdf 

Канада 

2. Якименко С. І. Formation of the 

world view of 

children aged 5-8 

years/ 

№ 38 (2020) nr 1-1 PNAP 

(Scientific journal of 

polonia university periodyk 

naukowy akademii 

polonijnej. - C.238-244 

DOI: https://doi

.org/10.23856/3

832 

Польща 

3. Якименко С.І. Інтеграція змісту «KELM (Knowledge, http://kelmczas Люблін, 

https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8338
https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8338
https://doi.org/10.23856/3832
https://doi.org/10.23856/3832
https://doi.org/10.23856/3832
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освітнього процесу 

як головний чинник 

формування основ 

гармонійного 

світосприйняття у 

дітей 5-8 років. 

Education, Law, 

Management) Lublinie, 

Polska. № 3(31), 2020. 

opisma.com/ru/

home#about_pa

ge 

Польща 

4. Авраменко К.Б. Впровадження 

технологічного 

підходу  

у методичну 

підготовку 

майбутніх 

учителів 

початкової школи 

Colloguium-journal, 

№ 13 (65), 2020. 

Czesc 3. (Warszawa 

Polska). С. 25-28. 

DOI: 

10.24411/2520-

6990-2020-

11862 

Польща 

5. Авраменко К.Б. Використання 

моделювання у 

процесі 

математичної 

підготовки 

майбутніх фахівців 

початкової освіти 

Sciences of Europe. № 59, 

2020. Прага, Чехія.  

https://www.eu

ropean-

science.org/ru/a

rhiv/ 

Чехія 

 

6.  Авраменко 

К.Б., Рехтета 

Л.О.  

Особливості 

формування 

математичної 

компетентності 

майбутніх фахівців 

початкової освіти 

Virtus: Науковий журнал 

// Editor-in-Chief 

M. A. Zhurba. Canada 

(Monreal), 2020. № 45. 

http://virtus.con

ference-

ukraine.com.ua

/Journal45.pdf 

Канада 

7. Авраменко К.Б. Проблеми 

формування 

математичних 

понять майбутніх 

учителів початкової 

школи 

International scientific 

professional periodical 

journal «THE UNITY OF 

SCIENCE». Vienna, 

Austria, 2020. С. 15-16. 

file:///C:/Users/

Татьяна/Downl

oads/Unity%20

December%20

2019%20-

%20January%2

02020%20(3).p

df 

Австрія 

8. Філімонова 

Т.В. 

Технології 

інтерактивного 

навчання в процесі 

підготовки 

майбутніх фахівців 

початкової освіти 

Virtus: Scientific Journal / 

Editor-in-Chief M.A. 

Zhurba – Canada 

(Monreal). March, № 42. Р. 

96-99. 

http://virtus.con

ference-

ukraine.com.ua

/Journal42.pdf 

Канада 

9.  Філімонова 

Т.В. 

Форми 

інтерактивного 

навчання в процесі 

підготовки 

здобувачів вищої 

освіти в 

педагогічному 

університеті 

 

Virtus: Scientific Journal / 

Editor-in-Chief M.A. 

Zhurba – Canada 

(Monreal). September, 

№ 46, 2020. P. 125-128 

http://virtus.con

ference-

ukraine.com.ua

/Journal46.pdf 

Канада 
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10. Тимченко А.А. Результати 

експериментального 

дослідження 

підготовки 

майбутніх учителів 

початкової освіти 

до формування 

інформаційно-

комунікаційної 

компетентності у 

здобувачів 

початкової освіти 

 

Virtus: Scientific Journal / 

Editor-in-Chief M.A. 

Zhurba – May № 44, 

2020.– P. 162-164. 

http://virtus.con

ference-

ukraine.com.ua

/Journal44.pdf 

Канада 

11. Тимченко А.А. Історико-

педагогічний 

напрям наукового 

доробку 

М.М.Грищенка 

Virtus: Scientific Journal / 

Editor-in-Chief M.A. 

Zhurba – September № 46, 

2020. – P. 121-124. 

http://virtus.con

ference-

ukraine.com.ua

/Journal46.pdf 

Канада 

12. Білявська Т.М. Лексична 

компетенція як 

складова фахової 

мовної підготовки 

майбутніх учителів 

початкової школи.  

 

International scientific-

practical congress of 

pedagogues, psychologists 

and medics «Mind 

technologies: GENESIS OF 

THOUGHT», Desember 

2019 – January 2020, Bern, 

Switzerland. P.5–8. 

https://cpe.psyc

hopen.eu/index.

php/cpe/article/

view/2451/181

5 

Швейцарія 

13. Білявська Т.М. Орфографічна 

компетенція як 

складова  фахової 

мовної підготовки 

майбутніх учителів 

початкової школи. 

Socio-economic 

development of regions in 

conditions of 

transformation. Monograf. 

Opole: The Academy of 

Management and 

Administration in Opole, 

2020. – P. 237–242.  

 

http://libs.mfkn

ukim.mk.ua/xm

lui/bitstream/ha

ndle/12345678

9/1426/Ohiienk

o%20M.%2C%

20Ohiienko%2

0A.%2C%20N

azarova%20L.

%2C%20Ivanni

kov%20S._162

-

168.pdf?sequen

ce=1&isAllowe

d=y 

Польща 

14. Білявська Т.М. Формування 

орфоепічної 

компетенції  

майбутніх учителів 

початкової школи в 

процесі мовної 

підготовки.  

 

Colloguium-journal, 

№ 13 (65), 2020. 

Czesc 3. (Warszawa 

Polska). С. 34–38. 

https://cyberlen

inka.ru/search?

q=Білявська%

20Т.%20М. 

Польща 

15. Білявська Т.М. Акцентологічна 

грамотність як 

умова якісної 

Scientific journal Virtus, 

March, № 42. 2020. P.28 – 

31. 

http://virtus.con

ference-

ukraine.com.ua

Польща 
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мовної підготовки 

майбутніх учителів 

початкової школи 

/Journal42.pdf 

16. Білявська Т.М. Технологія 

проблемного 

навчання в процесі 

мовної підготовки 

майбутніх фахівців 

початкової освіти  

Colloguium-journal, 

№ 14 (66), 2020. 

Czesc 3. (Warszawa 

Polska). 

 

http://www.coll

oquium-

journal.org/wp-

content/uploads

/2020/06/colloq

uium-journal-

1466-chast-

3.pdf 

Польща 

17. Рехтета Л.О. Логіко-математична 

підготовка 

майбутніх фахівців 

початкової освіти  

Virtus: Науковий журнал / 
Editor-in-Chief 
M. A. Zhurba. Canada 
(Monreal), 2020. № 41.  

virtus.conferen

ce-

ukraine.com.ua

/Journal41.pdf 

Канада 

18. Рехтета Л.О. Особливості 

професійно-

комунікативної 

компетентності 

фахівців соціальної 

сфери у процесі їх 

фахової підготовки 

Virtus: Науковий журнал / 

Editor-in-Chief 

M. A. Zhurba. Canada 

(Monreal), 2020. № 48.  

http://conferenc

e-

ukraine.com.ua

/ru/virtus/archi

vej/ 

Канада 

19. Паршук С. М.,  

Стасюк В. О. 

Форування 

національно-

патріотичної 

ідентичності у 

професійній 

діяльності 

майбутніх фахівців 

початкової школи 

Virtus: Науковий журнал / 

Editor-in-Chief 

M. A. Zhurba. Canada 

(Monreal), 2020. № 43. 

С. 146-149. 

http://virtus.con

ference-

ukraine.com.ua

/Journal43.pdf 

Канада 

20. Паршук С. М., 

Стасюк В. О. 

Формування 

загальнокультурної 

компетентності 

майбутніх фахівців 

початкової освіти 

Virtus: Науковий журнал / 

Editor-in-Chief 

M. A. Zhurba. Canada 

(Monreal), 2020. № 46.  

http://virtus.con

ference-

ukraine.com.ua

/Journal46.pdf 

Канада 

21. Січко І.О. Використання 

проєктних 

технологій у 

процесі 

природничої 

підготовки 

майбутніх фахівців 

початкової освіти 

Virtus: Науковий журнал / 

Editor-in-Chief 

M. A. Zhurba. Canada 

(Monreal), 2020. № 47. 

http://conferenc

e-

ukraine.com.ua

/ru/virtus/archi

vej/ 

Канада 

 

 

3. Публікації   у   фахових  виданнях  категорій  А  та  Б 

№ ПІБ   

автора 

 

Назва  статті Реквізити  статті Посилання або DOI Категорія 
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1. Якименко 

С. І. 

Світосприйня

ття як процес 

і основа для 

розвитку 

світогляду 

дитини 5-8 

років. 

НАУКОВИЙ 

ЧАСОПИС 

НАЦІОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ М. П. 

ДРАГОМАНОВА. 

Серія 5. Педагогічні 

науки: реалії та 

перспективи. Збірник 

наукових праць / М-во 

освіти і науки України, 

Нац. пед. ун-т імені М. 

П. Драгоманова. – 

Випуск 76. Київ. 

 

http://chasopys.ps.npu.kiev.

ua/archives 

Б 

2.  Якименко 

С. І. 

Світосприйня

ття як 

складова 

багаторівнево

ї структури 

світогляду 

особистості. 

Збірник наукових праць 

«Педагогічні науки» 

Херсонський 

державний університет. 

№90/2020 . С. 48-52 

DOI 

https://doi.org/10.32999/ks

u2413-1865/2020-90-8 

Б 

3. Філімонова 

Т.В. 

Патріотичне 

виховання 

дітей 

старшого 

дошкільного 

віку 

Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник 

наукових праць 

молодих вчених 

Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Івана Франка / 

[редактори-упорядники 

М. Пантюк, А. Душний, 

І. Зимомря]. – 

Дрогобич: Видавничий 

дім «Гельветика», 2020. 

– Вип. 27. Том 5. – С.  

163–275. 

http://www.aphn-

journal.in.ua/archive/27_20

20/part_5/30.pdf 

Б 

4.  Філімонова 

Т.В. 

Використання 

інтерактивних 

технологій 

навчання в 

процесі 

вивчення 

педагогічних 

дисциплін 

майбутніми 

фахівцями 

Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник 

наукових праць 

молодих вчених 

Дрогобицького дер- 

жавного педагогічного 

університету імені 

Івана Франка / 

[редактори-упорядники 

http://www.aphn-

journal.in.ua/archive/31_20

20/part_4/32.pdf 

Б 
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початкової 

освіти 

М. Пантюк, А. Душний, 

І. Зимомря]. – 

Дрогобич: Видавничий 

дім «Гельветика», 2020. 

– Вип. 31. Том 4. – С. 

190-195. 

 

5. Січко І.О. Використання 

інтегрованого 

підходу на 

уроках «Я 

досліджую 

світ» в 

умовах Нової 

української 

школи 

Науковий вісник 

Мукачівського 

державного 

університету. Серія 

«Педагогіка та  

психологія» : зб. наук. 

пр. / Ред. кол. : Пазюра 

Н.В. (гол. ред.) та ін. – 

Мукачево : Вид-во 

МДУ, 2020. – Випуск 

1(11). – 290  с. 

http://pp-

msu.com.ua/ru/journals/vip

usk-1-11-2020 

Б 

6. Іванець 

Н.В. 

Інтеграція 

мультикульту

рного змісту 

освітнього 

середовища 

Нової 

української 

школи 

Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник 

наукових праць 

молодих вчених 

Дрогобицького дер- 

жавного педагогічного 

університету імені 

Івана Франка / 

[редактори-упорядники 

М. Пантюк, А. Душний, 

І. Зимомря]. – 

Дрогобич: Видавничий 

дім «Гельветика», 2020. 

– Вип. 30. Том 4. – С. 

22-27. 

 

http://www.aphn-

journal.in.ua/archive/30_20

20/part_4/6.pdf 

Б 

 

4. Монографії  

 

№ ПІБ   автора Співавтори Назва Реквізити видання Авторська 

частка у 

др.арк. 

1. Якименко 

С. І. 

Будак В. Д., 

Філімонова Т. 

В. 

Підготовка майбутніх 

вихователів дошкільних 

навчальних закладів до 

патріотичного виховання 

дітей старшого 

дошкільного віку 

Київ : Видавничий Дім 

«Слово», 2020. 184 с. 

 

10,7 др.арк 

2. За заг. 

редакцією 

В. Д. 

В. Д. Будак, Т. 

М. Степанова, О. 

С. Соколовська, 

Використання 

педагогічної спадщини 

В. О. Сухомлинського в 

Київ: Видавчничий 

Дім «Слово», 2020. 

392 с. 

9 др. арк 

http://www.aphn-journal.in.ua/archive/30_2020/part_4/6.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/30_2020/part_4/6.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/30_2020/part_4/6.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/30_2020/part_4/6.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/30_2020/part_4/6.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/30_2020/part_4/6.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/30_2020/part_4/6.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/30_2020/part_4/6.pdf
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Будака, Т. 

М. 

Степанової 

К. Б. Авраменко, 

Ю. О. Бабаян, Р. 

П. Вдовиченко, 

І. М Кардаш, А. І 

Козицька, А. В. 

Курчатова, Т. А. 

Ліовська, О. Є. 

Олексюк, С. М. 

Паршук, О. М. 

Сахарова, Д. В. 

Степанова, С. О. 

Тесленко, Т. І. 

Ткалич, О. С.  

Трифонова, Т. В. 

Філімонова, С. І. 

Якименко 

розробці змісту 

передшкільної освіти 

3. Авраменко 

К.Б.  

 

- Самоосвітня 

компетентність як 

складова професійної 

компетентності 

майбутніх учителів Нової 

української школи.  

Socio-economic 

development of regions 

in conditions of 

transformation. 

Monograf. Opole: The 

Academy of 

Management and 

Administration in 

Opole, 2020. – P. 222-

229. 

1 др.арк 

4. За заг. ред. 

проф. 

Якименко  

С. І. 

Авраменко 

К.Б., Паршук 

С.М., 

Білявська 

Т.М., Січко 

І.О., Рехтета 

Л.О., Казанжи 

І.В., 

Тимченко 

А.А. 

 

Підготовка майбутніх 

фахівців початкової 

освіти до роботи в 

умовах Нової української 

школи: Колективна 

монографія 

За заг. ред. проф. 

Якименко С.І. – 

Миколаїв: СПД 

Румянцева, 2020. – 188 

с. 

8,5  др.арк. 

5.  Іванець Н.В. Якименко С.І. Формування 

мультикультурної 

компетентності учнів в 

освітньому середовищі 

початкової школи 

Київ : Видавничий Дім 

«Слово», 2020. 250 с. 

 

5 др. арк 

 

5. Підручники,  посібники 

 

№ ПІБ   автора Співавтори Вид видання  Назва Реквізити 

видання 

Авторська 

частка у 

др.арк. 

1.  Якименко С. 

І. 

- Навчально-

методичний 

посібник 

Різдвяна книга для 

Ангеліни. 

К. : Видавничий 

Дім «Слово», 

2020. 60 с. 

2,5 дрк.ар. 

2.  Якименко С. 

І. 

- Навчально-

методичний 

Універсальність 

педагогічного 

У 2 ч. Ч. 2 : 

навч.-метод. 

20 дрк.ар. 
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посібник новаторства: 

інтегрована 

особистісно-

орієнтована 

технологія в 

закладах освіти. 

пос. Кам’янець-

Подільський : 

ТОВ «Друкарня 

“Рута”», 2020. 

464 с. 

3. Якименко С. 

І. 

- Навчально-

методичний 

посібник 

Впровадження 

інтегрованої 

особистісно-

орієнтованої 

технології в освітнє 

середовище закладу 

дошкільної освіти та 

закладу загальної 

середньої освіти І 

ступеня: наступність 

та перспективність: 

навчально-

методичний 

посібник. 

Миколаїв : СПД 

Румянцева, 

2020. – 501 с. 

 

21 дрк.ар. 

4. Авраменко 

К.Б.  

 

- навчально-

методичний 

посібник 

Методика вивчення 

величин та дробів у 

початковій школі 

Миколаїв: СПД 

Румянцева, 

2020. 100 с. 

4,5 др.ар. 

5.  Філімонова 

Т.В. 
- навчально-

методичний 

посібник 

Психолого-

педагогічна 

підготовка дітей до 

школи 

Миколаїв : СПД 

Румянцева, 

2020. – 218 с. 

9 др.ар. 

6.  Філімонова 

Т.В. 
- навчально-

методичний 

посібник 

Наступність в  

роботі закладу 

дошкільної освіти і 

першого класу 

школи 

Миколаїв : СПД 

Румянцева, 

2020. – 276 с. 

11 др.ар. 

7. Тимченко 

А.А. 

- навчально-

методичний 

посібник  

Психодидактика у 

початковій школі 

Миколаїв : СПД 

Румянцева, 

2020. – 187 с. 

8,5 др.ар. 

8. Білявська 

Т.М. 
- практикум Методика навчання 

української мови 

Методика 

навчання 

українськ мови: 

практикум. 

Миколаїв : СПД 

Румянцева, 

2020. – 130 с.  

 

5 др. арк. 

9. Паршук С. 

М. 
- метод. реком. 

для студ. вищ. 

навч. закл. 

Образотворче 

мистецтво з 

методикою 

навчання.  Ч. 1 

Миколаїв: СПД 

Румянцева, 

2020. 50 с. 

2 др.арк. 

10. Січко І.О.  - Методичні 

рекомендації 

Методичні 

рекомендації з 

навчальної 

дисципліни  

Миколаїв: СПД 

Румянцева Г.В., 

2020. 70 с. 

4,1 др. арк 
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«Методика навчання 

природознавства і 

суспільствознавства» 

для студентів 

спеціальності 

«Початкова освіта» 

11 Казанжи І.В - навчально-

методичний 

посібник 

Технології 

виховання в 

початковій освіті 

Миколаїв : 

Іліон, 2020. 242 

с.  

  10 др.арк 

12. Іванець Н. 

В. 
- навчально-

методичний 

посібник 

Методика 

формування 

ключових та 

предметних 

компетентностей 

молодших школярів 

Миколаїв: СПД 

Румянцева, 

2020. 200 с. 

9 др.ар. 

 

 

6. Статті  та   тези   зі  студентами 

№ ПІБ   автора-

студента 

Співавтор 

(ПІБ  

викладача) 

Вид видання 

(стаття/тези) 

 

 

Назва Реквізити видання 

1. Наконечна В. 

Д. 

Якименко С. 

І. 

тези «Інноваційні підходи 

до підготовки 

майбутніх фахівців 

початкової школи у 

контексті реалізації 

концепції «Нова 

українська школа». 

Сучасні тенденції 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової 

освіти: Матеріали 

Всеукраїнської 

конференції з проблем 

вищої освіти і науки 

(м. Миколаїв, Україна, 

29 жовтня 2020 року) 

// Методичний вісник 

кафедри початкової 

освіти / за заг. ред. 

С. І. Якименко. – 

Миколаїв: СПД 

Румянцева, 2020. – 

Вип. 11. – 120 с. 

2. Білоус Ю. О., 

Ніколаєва Ю. 

М. 

Якименко С. 

І. 

тези Професійна 

підготовка майбутніх 

учителів початкової 

школи як науково-

педагогічна проблема. 

Сучасні тенденції 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової 

освіти: Матеріали 

Всеукраїнської 

конференції з проблем 

вищої освіти і науки 

(м. Миколаїв, Україна, 

29 жовтня 2020 року) 

// Методичний вісник 

кафедри початкової 

освіти / за заг. ред. 
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С. І. Якименко. – 

Миколаїв: СПД 

Румянцева, 2020. – 

Вип. 11. – 120 с. 

3. Зубачевська 

М. В.  

Авраменко 

К.Б.  

 

тези Компетентнісний 

підхід – як умова 

професійної 

підготовки педагогів 

Наука, технології, 

інновації : тенденції 

розвитку в Україні 

та світі»: матеріали 

Міжнародної 

студентської наукової 

конференції Т. 4). 

17 квітня 2020, 

м. Харків, Україна: 

Молодіжна наукова 

ліга. С. 18-19. 

4. Мінакова 

А. М. 

Авраменко 

К.Б.  

 

тези Формування 

креативності 

здобувача початкової 

освіти на уроках 

математики 

Наука, технології, 

інновації : тенденції 

розвитку в Україні 

та світі»: матеріали 

Міжнародної 

студентської наукової 

конференції Т. 4). 

17 квітня 2020, 

м. Харків, Україна: 

Молодіжна наукова 

ліга. С. 41-42. 

5. Зубачевська 

М.В. 

Авраменко 

К.Б.  

 

тези Інтерактивні 

технології як засіб 

формування 

креативності у процесі 

вивчення математики 

молодших школярів 

Модернізація та 

сучасні українські та 

світові наукові 

досягнення:  

матеріали 

Міжнародної 

студентської наукової 

конференції Т. 3), 

29 травня, 2020 рік, 

м. Львів, Україна: 

Молодіжна наукова 

ліга. С. 29-31. 

6. Борченко 

К.С.  

Авраменко 

К.Б.  

 

тези Розвиток самоосвіти 

як складова 

професійної 

підготовки майбутніх 

учителів 

 

Модернізація та 

сучасні українські та 

світові наукові 

досягнення:  

матеріали 

Міжнародної 

студентської наукової 

конференції Т. 3), 

29 травня, 2020 рік, 

м. Львів, Україна: 

Молодіжна наукова 

ліга. С. 59-60. 
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7. Зубачевська 

М.В. 

Авраменко 

К.Б.  

 

тези Математичне 

моделювання у 

діяльності вчителя 

початкової школи 

Теорія та практика 

застосування 

результатів сучасної 

науки: матеріали 

Міжнародної 

дистанційної 

студентської наукової 

конференції, 

27 листопада, 2020 

рік, м. Запоріжжя, 

Україна: Молодіжна 

наукова ліга 

8. Кулик Л. Авраменко 

К.Б.  

 

стаття Формування 

інформаційно-

комунікаційної 

компетентностей 

здобувачів початкової 

освіти як педагогічна 

проблема 

Теорія та практика 

застосування 

результатів сучасної 

науки: матеріали 

Міжнародної 

дистанційної 

студентської наукової 

конференції, 

27 листопада, 2020 

рік, м. Запоріжжя, 

Україна: Молодіжна 

наукова ліга 

9. Іванова О. Авраменко 

К.Б.  

 

стаття Технологічна 

культура вчителя як 

педагогічна проблема 

Теорія та практика 

застосування 

результатів сучасної 

науки: матеріали 

Міжнародної 

дистанційної 

студентської наукової 

конференції, 

27 листопада, 2020 

рік, м. Запоріжжя, 

Україна: Молодіжна 

наукова ліга. 

10. Коротчук Г. Авраменко 

К.Б.  

 

стаття Технологічна 

культура вчителя як 

педагогічна проблема 

Теорія та практика 

застосування 

результатів сучасної 

науки: матеріали 

Міжнародної 

дистанційної 

студентської наукової 

конференції, 

27 листопада, 2020 

рік, м. Запоріжжя, 

Україна: Молодіжна 

наукова ліга 

11. Варивода 

(Сосюкіна) А. 

Авраменко 

К.Б.  

 

стаття 

 

 

Формування 

математичної 

компетентності 

фахівців початкової 

Теорія та практика 

застосування 

результатів сучасної 

науки: матеріали 
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освіти Міжнародної 

дистанційної 

студентської наукової 

конференції, 

27 листопада, 2020 

рік, м. Запоріжжя, 

Україна: Молодіжна 

наукова ліга 

12. Сачук Г. Авраменко 

К.Б.  

 

стаття 

 

 

Проблеми 

особистісно-

орієнтованого 

навчання молодших 

школярів 

Теорія та практика 

застосування 

результатів сучасної 

науки: матеріали 

Міжнародної 

дистанційної 

студентської наукової 

конференції, 

27 листопада, 2020 

рік, м. Запоріжжя, 

Україна: Молодіжна 

наукова ліга 

13. Гузь В.М. Тимченко 

А.А. 

Стаття  Музеї навчальних 

закладів, як осередок 

військово- 

патріотичного 

виховання  молоді    

 

ХІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Наука. 

Студентство. 

Сучасність. 

Військово-

патріотичне 

виховання молоді: 

традиції, досвід, 

проблеми та 

перспективи», 14-15 

травня 2020 року 

Миколаївський 

національний 

університет імені 

В. О. Сухомлинського. 

14. Коротчук А. 

І. 

Тимченко 

А.А. 

Стаття  Національно-

патріотичне 

виховання особистості 

як актуальна проблема 

педагогічної науки та 

практики 

 

ХІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Наука. 

Студентство. 

Сучасність. 

Військово-

патріотичне 

виховання молоді: 

традиції, досвід, 

проблеми та 

перспективи», 14-15 

травня 2020 року 

Миколаївський 

національний 

університет імені 

В. О. Сухомлинського. 
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15. Колоскова А. 

О. 

 

Тимченко 

А.А. 

сттаття Національна народна 

символіка як основа 

виховання патріота 

україни 

ХІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Наука. 

Студентство. 

Сучасність. 

Військово-

патріотичне 

виховання молоді: 

традиції, досвід, 

проблеми та 

перспективи», 14-15 

травня 2020 року 

Миколаївський 

національний 

університет імені 

В. О. Сухомлинського. 

16. Садчук К.А. Тимченко 

А.А. 

Стаття  В. О. Сухомлинський 

про джерела 

патріотичного 

виховання 

ХІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Наука. 

Студентство. 

Сучасність. 

Військово-

патріотичне 

виховання молоді: 

традиції, досвід, 

проблеми та 

перспективи», 14-15 

травня 2020 року 

Миколаївський 

національний 

університет імені 

В. О. Сухомлинського. 

17. Богачук К.О. Тимченко 

А.А. 

Тези  Інтегроване навчання 

в початковій школі на 

уроках «Я досліджую 

світ» 

Всеукраїнська 

конференція з 

проблем вищої освіти 

і науки сучасні 

тенденції підготовки 

майбутніх фахівців 

початкової освіти, 29 

жовтня 2020 року, м. 

Миколаїв 

18. Богачук К.О. Тимченко 

А.А. 

Стаття  Зарубіжний досвід 

національно-

патріотичного 

виховання молоді 

II Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Science and education: 

problems, prospects and 

innovations» 

4-6 листопада 2020р., 

Киото, Японія 

19. Стасюк В. О. , 

Богачук К. О 

Паршук С. М. тези Підготовка майбутніх 

учителів до 

Матеріали науково-

практичної  
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формування 

національної 

свідомості у 

здобувачів початкової 

освіти 

конференції 

«Національна 

ідентичність як 

проблема науки й 

освіти» (м. Київ, 12 

березня 2020 року). –

Київ. – 2020 року. 

 

20.  Богачук К. О. Паршук С. М. тези Патріотичне 

виховання молоді: 

зарубіжний досвід 

Матеріали 

міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції «Topical 

issues of  the 

development of modern 

science» (May 6-8, 

2020 ), Sofia,Bulgaria. 

2020 

 

21. Кузюк І. А. 

Назаренко А. 

А. 

Паршук С. М. тези Сучасні підходи до 

національно-

патріотичного 

виховання здобувачів 

початкової освіти  

Матеріали 

міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції 

«Scientific 

achievements of 

modern society» 

(March  4-6, 2020 ), 

Liverpool, United 

Kingdom. 2020. 

 

22. Кузюк І. А. 

Назаренко А. 

А. 

Паршук С. М. тези Національно-

патріотичне 

виховання здобувачів 

початкової освіти в 

сучасних умова х 

розвитку суспільства 

Матеріали 

міжнародної науково-

практичної інтернет-

конференції 

«Іnnovative 

development of science 

and education» (May  

24-26.2020 ), Aфіни, 

Греція. 2020. 

23. Товкач І., 

Мойсєєнко С. 

О. 

Паршук С. М. тези Вплив ігрової 

діяльності на 

формування 

світорозуміння 

здобувачів початкової 

освіти в контексті 

«Нова українська 

школа 

Сучасні тенденції 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової 

освіти: Матеріали 

Всеукраїнської 

конференції з проблем 

вищої освіти і науки 

(м. Миколаїв, Україна, 

29 жовтня 2020 року) 

// Методичний вісник 

кафедри початкової 

освіти / за заг. ред. 

С. І. Якименко. 

Миколаїв: СПД 
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Румянцева, 2020. 

Вип. 11. 

24. Кузюк І. А. 

Назаренко А. 

А. 

Паршук С. М. тези Сучасні підходи до 

формування 

особистості засобами 

дидактичної гри у 

початковій школі 

Сучасні тенденції 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової 

освіти: Матеріали 

Всеукраїнської 

конференції з проблем 

вищої освіти і науки 

(м. Миколаїв, Україна, 

29 жовтня 2020 року) 

// Методичний вісник 

кафедри початкової 

освіти / за заг. ред. 

С. І. Якименко. 

Миколаїв: СПД 

Румянцева, 2020. 

Вип. 11. 

25. Стасюк В. О. Паршук С. М. тези Використання ігрових 

технологій на уроках 

мистецтва в 

початковій школі 

Сучасні тенденції 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової 

освіти: Матеріали 

Всеукраїнської 

конференції з проблем 

вищої освіти і науки 

(м. Миколаїв, Україна, 

6 жовтня 2020 року). 

26. Товкач І., 

Мойсєєнко С. 

О. 

Паршук С. М. тези Ігрова діяльність як 

засіб виховання 

дружніх взаємин у 

здобувачів початкової 

освіти в контексті 

«Нової української 

школи» 

Нова українська 

школа:наступність у 

підготовці старших 

дошкільників до 

навчання у 1-му класі: 

Матеріали 

Всеукраїнської 

інтернет-конференції з 

проблем вищої освіти 

і науки (м. Миколаїв, 

Україна, 6  жовтня 

2020 року). 

27. Корнюшкіна 

В.  

Січко І.О. стаття Використання 

технологій 

критичного мислення 

у процесі вивчення 

природи здобувачами 

початкової освіти 

ХІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Наука. 

Студентство. 

Сучасність», 14-15 

травня 2020 р., 

Миколаїв, МНУ імені 

В.О.Сухомлинського) 

28. Берсан Т.  Січко І.О. стаття Формування 

природничої 

компетентності 

здобувачів початкової 

освіти 

ХІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Наука. 

Студентство. 

Сучасність», 14-15 
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травня 2020 р., 

Миколаїв, МНУ імені 

В.О.Сухомлинського) 

29. Кобельчук Ю.  Січко І.О. стаття Формування 

екологічної культури 

здобувачами 

початкової освіти в 

світлі вимог сталого 

розвитку 

ХІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Наука. 

Студентство. 

Сучасність», 14-15 

травня 2020 р., 

Миколаїв, МНУ імені 

В.О.Сухомлинського) 

30. Рахман Н.  Січко І.О. стаття Використання ігрових 

технологій при 

вивченні природи 

здобувачами 

початкової освіти 

ХІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Наука. 

Студентство. 

Сучасність», 14-15 

травня 2020 р., 

Миколаїв, МНУ імені 

В.О.Сухомлинського) 

31. Шинкаренко 

А.  

Січко І.О. стаття Проблемно-пошукова 

діяльність учнів у 

курсі «Я досліджую 

світ 

ХІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Наука. 

Студентство. 

Сучасність», 14-15 

травня 2020 р., 

Миколаїв, МНУ імені 

В.О.Сухомлинського) 

32. Свистухіна К.  Січко І.О. стаття Природнича 

підготовка майбутніх 

вчителів в контексті 

вимог ОСР 

ХІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Наука. 

Студентство. 

Сучасність», 14-15 

травня 2020 р., 

Миколаїв, МНУ імені 

В.О.Сухомлинського) 

33. Бородіна Є.  Січко І.О. стаття Інтегрований підхід 

до вивчення природи 

здобувачами 

початкової освіти 

ХІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Наука. 

Студентство. 

Сучасність», 14-15 

травня 2020 р., 

Миколаїв, МНУ імені 

В.О.Сухомлинського) 

34. Кучеренко Т.  Січко І.О. стаття Формування і 

розвиток екологічного 

мислення здобувачів 

початкової освіти на 

уроках «Я досліджую 

світ 

ХІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Наука. 

Студентство. 

Сучасність», 14-15 

травня 2020 р., 

Миколаїв, МНУ імені 

В.О.Сухомлинського) 



 17 

35. Свирса Л.  Січко І.О. стаття Використання 

технології критичного 

мислення на уроках 

«Я досліджую світ» в 

початковій школі 

ХІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Наука. 

Студентство. 

Сучасність», 14-15 

травня 2020 р., 

Миколаїв, МНУ імені 

В.О.Сухомлинського) 

36. Дерябіна М.  Січко І.О. стаття Використання 

проектної технології 

на уроках «Я у світі» в 

умовах НУШ 

ХІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Наука. 

Студентство. 

Сучасність», 14-15 

травня 2020 р., 

Миколаїв, МНУ імені 

В.О.Сухомлинського) 

37. Дідан М.  Січко І.О. стаття Методичний підхід до 

природничої 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової 

освіти 

ХІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Наука. 

Студентство. 

Сучасність», 14-15 

травня 2020 р., 

Миколаїв, МНУ імені 

В.О.Сухомлинського) 

38. Баль Г.  Січко І.О. стаття Методи екологічної 

освіти в сучасних ЗДО 

ХІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Наука. 

Студентство. 

Сучасність», 14-15 

травня 2020 р., 

Миколаїв, МНУ імені 

В.О.Сухомлинського) 

39. Тертична А.  Січко І.О. стаття Формування 

особистісного 

ставлення школярів до 

природи в психолого-

педагогічному 

контексті 

ХІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція «Наука. 

Студентство. 

Сучасність», 14-15 

травня 2020 р., 

Миколаїв, МНУ імені 

В.О.Сухомлинського) 

40. Мінакова 

Анастасія 

Михайлівна 

Січко І.О. стаття Особливості 

екологічної освіти в 

зарубіжних 

навчальних закладах 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції 

«Методика навчання 

природничих 

дисциплін у середній 

та вищій школі» 

(ХХVII Каришинські 

читання) 

28–29 травня 2020 р. 

41. Траченко 

Ірина 

Січко І.О. тези Формування в 

майбутніх фахівців 

Всеукраїнська 

конференція  
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Василівна початкової освіти 

екологічно-ціннісних 

орієнтацій 

з проблем вищої 

освіти і науки 

«Сучасні тенденції 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової 

освіти», 

29 жовтня 2020 року, 

м. Миколаїв 

42. Василишин 

(Саєнко) 

Катерина 

Олександрівна 

Січко І.О. тези Особливості організації 

ігрової діяльності на 

уроках «Я досліджую 

світ» 

Всеукраїнська 

конференція  

з проблем вищої 

освіти і науки 

«Сучасні тенденції 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової 

освіти», 

29 жовтня 2020 року, 

м. Миколаїв 

 

 Тези  (участь  у  конференціях) 

 

№ ПІБ   автора Назва тез Назва  

конференції,  

дата  та  місце  

проведення 

 

Реквізити видання 

1. S. I. 

Yakymenko 

Peculiarities of 

philosophical 

worldview 

VII 

Международная 

научно-

практическая 

конференція 

«Scientific 

achievements of 

modern society» (4-

6 марта 2020 

года). – 

Ливерпуль, 

Великобритания. 

 

The 7th International scientific and practical 

conference “Scientific achievements of 

modern society” (March 4-6, 2020) 

Cognum Publishing House, Liverpool, 

United Kingdom. 2020. 1091 p.  С. 247-

252. 

2. Якименко С. 

І. 

Авторська 

інтегрована 

особистісно-

орієнтована 

технологія в 

забезпеченні 

наступності і 

перспективнос

ті у навчанні 

старших 

дошкільників 

та молодших 

школярів 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

«Актуальні 

проблеми фахової 

підготовки  

сучасного 

педагога» (28-29 

квітня 2020 року). 

– Херсон.  

 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

фахової підготовки  сучасного педагога» 

(28-29 квітня 2020 року). – Херсон. 2020.  

С. 511-515. 
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3. Якименко С. 

І. 

Актуальність 

проблеми 

формування 

основ 

світосприйнят

тя у дітей 5-8 

років. 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

«Актуальні 

проблеми фахової 

підготовки 

сучасного 

педагога» (9-10 

листопада 2020 

року). – Херсон 

(дистанційно) 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми 

фахової підготовки сучасного педагога» 

(9-10 листопада 2020 року). Херсон, 

2020. С. 516-519 

4. Авраменко 

К.Б.  

 

Використання 

технологічног

о підходу при 

розробці 

навчально-

методичного 

комплексу у 

закладах 

вищої освіти 

України 

The 6th 

International 

scientific and 

practical conference 

«Scientific 

achievements of 

modern society» 

(February, 5-7, 

2020). Liverpool, 

United Kingdom 

The 6th International scientific and practical 

conference «Scientific achievements of 

modern society» (February, 5-7, 2020). 

Cognum Publishing House, Liverpool, 

United Kingdom, 2020. 1418 p. P. 404-410. 

5. Авраменко 

К.Б. 

Математична 

грамотність 

майбутніх 

учителів 

початкової 

школи 

 

Die wichtigsten 

Vectoren für die 

Entwicklung der 

Wissenschaft im 

Iahr 2020» 

(24 січня, 

м. Люксембург, 

Люксембург) 

Die wichtigsten Vectoren für die 

Entwicklung der Wissenschaft im Iahr 

2020: der Sammlung wissenschaftlicher 

Arbeiten «LOГO» zu den Materialien der 

internationalen wissenschaftlich-praktischen 

Konferenz (B. 2), 24 Januar, 2020. 

Luxembourg, Grand Duchy of 

Luxembourg: Europaische Wissenschafts 

platform. P. 16-17. 

6. Авраменко 

К.Б. 

Методичні 

особливості 

роботи над 

задачами у 

сучасних 

закладах 

дошкільної та 

загальної 

середньої 

освіти 

Нова українська 

школа: 

наступність у 

підготовці 

старших 

дошкільників до 

навчання у 1-му 

класі (6 жовтня 

2020 року  

м. Миколаїв) 

Всеукраїнська науково-практична  

інтернет-конференція. Нова українська 

школа: наступність у підготовці 

старших дошкільників до навчання у 1-

му класі. 6 жовтня 2020 р. Миколаїв 

7. Авраменко 

К.Б. 

Роль 

математичног

о 

моделювання 

у процесі 

розв’язування 

задач 

Сучасні тенденції 

підготовки 

майбутніх 

фахівців 

початкової освіти 

(29 жовтня 2020 

року  

м. Миколаїв) 

Сучасні тенденції підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти: Матеріали 

Всеукраїнської конференції з проблем 

вищої освіти і науки (м. Миколаїв, 

Україна, 29 жовтня 2020 року) // 

Методичний вісник кафедри початкової 

освіти / за заг. ред. С. І. Якименко. – 

Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. – 

Вип. 11. – 120 с. 

8.  Філімонова 

Т.В. 

Підготовка 

майбутніх 

VIІI Міжнародної 

науково-

edited by M.A. Zhurba. Montreal: СPM 

«ASF», 2020. Issue 3 (8). 194 р. Р.91-93. 

https://nic-sci-conf.esclick.me/BQ9DWGTMY78u
https://nic-sci-conf.esclick.me/BQ9DWGTMY78u
https://nic-sci-conf.esclick.me/BQ9DWGTMY78u
https://nic-sci-conf.esclick.me/BQ9DWGTMY78u
https://nic-sci-conf.esclick.me/BQ9DWGTMY78u
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фахівців 

початкової 

освіти 

засобами 

технологій 

інтерактивног

о навчання 

практичної 

конференції 

Labyrinths of 

Reality: Collection 

of scientifical 

works (April 29-30, 

2020) 

10.  Філімонова 

Т.В. 

Педагогічна 

толерантність 

як ознака 

іміджевої 

позиції 

учителя 

початкової 

школи в 

контексті 

педагогічної 

спадщини 

В.О.Сухомлин

ського  

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

«Педагогічна 

толерантність як 

складова 

професіограми 

вчителя 

(актуалізація ідей 

В.О. 

Сухомлинського)» 

(24-25 вересня 

2020 р., 

м.Миколаїв) 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція. Педагогічна 

толерантність як складова 

професіограми вчителя (актуалізація 

ідей В.О. Сухомлинського). 24-25 вересня 

2020 р. м.Миколаїв 

11.  Філімонова 

Т.В. 

Особливості 

підготовки 

майбутніх 

педагогів до 

реалізації 

принципу 

наступності 

дошкільної і 

початкової 

освіти в 

контексті 

концепції 

«Нова 

українська 

школа» 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Нова українська 

школа: 

наступність у 

підготовці 

старших 

дошкільників до 

навчання у 1-му 

класі» (06 жовтня 

2020 р., м. 

Миколаїв) 

Всеукраїнська науково-практична  

інтернет-конференція. Нова українська 
школа: наступність у підготовці 
старших дошкільників до навчання у 1-
му класі. 6 жовтня 2020 р. Миколаїв 

12. Філімонова 

Т.В. 

Технологія 

інтерактивног

о навчання – 

одне із 

важливих 

завдань 

формування 

умінь 

майбутнього 

учителя 

початкових 

класів  

Всеукраїнська 

конференція з 

проблем вищої 

освіти і науки 

«Сучасні 

тенденції 

підготовки 

майбутніх 

фахівців 

початкової освіти» 

(29 жовтня 2020 р. 

м.Миколаїв) 

Сучасні тенденції підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти: Матеріали 

Всеукраїнської конференції з проблем 

вищої освіти і науки (м. Миколаїв, 

Україна, 29 жовтня 2020 року) // 

Методичний вісник кафедри початкової 

освіти / за заг. ред. С. І. Якименко. – 

Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. – 

Вип. 11. – 120 с. 

13. Філімонова 

Т.В. 

Підготовка 

майбутніх 

учителів 

ІІ Всеукраїнська  

науково-

практична 

ІІ Всеукраїнська  

науково-практична конференція. 

Патріотичне виховання особистості в 
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початкової 

школи до 

патріотичного 

виховання 

крізь призму 

ідей Василя 

Сухомлинсько

го  

 

конференція  

«Патріотичне 

виховання 

особистості в 

умовах сучасного 

освітнього 

простору: досвід, 

тенденції та 

проблеми» 

(12-13 листопада 

2020 р., 

м.Миколаїв) 

умовах сучасного освітнього простору: 

досвід, тенденції та проблеми. 12-13 

листопада 2020 р. м. Миколаїв 

14. Тимченко 

А.А. 

Підготовка 

майбутніх 

вчителів 

початкових 

класів до 

впровадження 

оновленого 

Державного 

стандарту 

початкової 

освіти  

VIІI Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

Labyrinths of 

Reality: Collection 

of scientifical 

works (April 29-30, 

2020) 

edited by M.A. Zhurba. Montreal: СPM 

«ASF», 2020. Issue 3 (8). 194 р. Р.88-90. 

15. Тимченко 

А.А. 

Формування 

патріотичних 

почуттів у 

майбутніх 

вчителів 

початкової 

освіти в 

процесі 

професійно-

педагогічної 

підготовки 

ХІ Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

«Наука. 

Студентство. 

Сучасність. 

Військово-

патріотичне 

виховання молоді: 

традиції, досвід, 

проблеми та 

перспективи». – 

Миколаїв, 14-15 

травня 2020 року, 

Миколаївський 

національний 

університет імені 

В. О. 

Сухомлинського. 

ХІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Наука. Студентство. 

Сучасність», 14-15 травня 2020 р., 

Миколаїв, МНУ імені 

В.О.Сухомлинського) 

16. Тимченко 

А.А. 

Використання 

ідей 

В. Сухомлинс

ького в 

підготовці 

майбутніх 

учителів 

початкових 

класів до 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

«Педагогічна 

толерантність як 

складова 

професіограми 

вчителя 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція. Педагогічна 

толерантність як складова 

професіограми вчителя (актуалізація 

ідей В.О. Сухомлинського). 24-25 вересня 

2020 р. м.Миколаїв 
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впровадження 

оновленого 

державного 

стандарту 

початкової 

освіти 

(актуалізація ідей 

В.О. 

Сухомлинського)» 

(конференція 

проводиться 

дистанційно) 24-

25 вересня 2020 

року, 

Миколаїв. 

17. Тимченко 

А.А. 

Інформаційно-

комунікаційна 

компетентніст

ь як ключова 

компетентніст

ь майбутнього 

вчителя Нової 

української 

школи 

Всеукраїнська 

науково-

практична  

інтернет-

конференція 

«Нова українська 

школа: 

наступність у 

підготовці 

старших 

дошкільників до 

навчання у 1-му 

класі» 

(конференція 

проводиться 

дистанційно) 06 

жовтня 2020 року, 

Миколаїв. 

Всеукраїнська науково-практична  

інтернет-конференція. Нова українська 
школа: наступність у підготовці 
старших дошкільників до навчання у 1-
му класі. 6 жовтня 2020 р. Миколаїв 

18. Тимченко 

А.А. 

Підготовка 

майбутніх 

учителів 

початкової 

школи до 

проведення 

інтегрованих 

уроків 

інформатично

го 

спрямування в 

умовах Нової 

української 

школи 

Всеукраїнська 

конференція з 

проблем вищої 

освіти і науки 

сучасні тенденції 

підготовки 

майбутніх 

фахівців 

початкової освіти, 

29 жовтня 2020 

року, м. Миколаїв 

Сучасні тенденції підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти: Матеріали 

Всеукраїнської конференції з проблем 

вищої освіти і науки (м. Миколаїв, 

Україна, 29 жовтня 2020 року) // 

Методичний вісник кафедри початкової 

освіти / за заг. ред. С. І. Якименко. – 

Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. – 

Вип. 11. – 120 с. 

19. Тимченко 

А.А. 

Використання 

ідей 

В.О.Сухомлин

ського з 

патріотичного 

виховання у 

викладанні 

історико-

педагогічних 

дисциплін.  

ІІ Всеукраїнська  

науково-

практична 

конференція  

«Патріотичне 

виховання 

особистості в 

умовах сучасного 

освітнього 

простору: досвід, 

тенденції та 

ІІ Всеукраїнська  

науково-практична конференція. 

Патріотичне виховання особистості в 

умовах сучасного освітнього простору: 

досвід, тенденції та проблеми. 12-13 

листопада 2020 р. м. Миколаїв 
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проблеми» 

12-13 листопада 

2020 року, 

м.Миколаїв 

20. Рехтета Л.О.  «Роль 

розв’язування 

задач у 

підготовці 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти до 

формування 

математичної 

компетентнос

ті» 

«Освіта і наука в 

мінливому світі: 

проблеми і 

перспективи 

розвитку» ІІ 

Міжнародна 

наукова 

конференція 27-28 

березня 2020 

Дніпро 

Освіта і наука у мінливому світі: 

проблеми та перспективи розвитку. 

Матеріали ІІ Міжнародної наукової 

конференції. 27-28 березня 2020 р., 

м.Дніпро. Частина І. / Наук. ред. 

О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД 

«Охотнік», 2020. – 354 с. 

21. Рехтета Л.О. «Підготовка 

майбутніх 

соціальних 

працівників до 

організаторськ

ої діяльності» 

«Сучасні 

тенденції 

підготовки 

майбутніх 

фахівців 

початкової освіти» 

Всеукраїнська 

конференція 

з проблем вищої 

освіти і науки 

29 жовтня 2020 

року м. Миколаїв 

Сучасні тенденції підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти: Матеріали 

Всеукраїнської конференції з проблем 

вищої освіти і науки (м. Миколаїв, 

Україна, 29 жовтня 2020 року) // 

Методичний вісник кафедри початкової 

освіти / за заг. ред. С. І. Якименко. – 

Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. – 

Вип. 11. – 120 с. 

22. Рехтета Л.О. «Специфіка 

формування 

математичної 

компетентнос

ті майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти» 

 

Всеукраїнська 

інтернет-

конференція 

«Нова українська 

школа:наступність 

у підготовці 

старших 

дошкільників до 

навчання у 1-му 

класі»(м. Миколаї

в, Україна, 6 

 жовтня 

2020 року). 

Всеукраїнська науково-практична  

інтернет-конференція. Нова українська 

школа: наступність у підготовці 

старших дошкільників до навчання у 1-

му класі. 6 жовтня 2020 р. Миколаїв 

23. Паршук С. М. Ігрова 

діяльність як 

засіб 

виховання 

дружніх 

взаємин у 

здобувачів 

початкової 

освіти в 

контексті 

«Нової 

Всеукраїнська 

інтернет-

конференція 

«Нова українська 

школа:наступність 

у підготовці 

старших 

дошкільників до 

навчання у 1-му 

класі»(м. Миколаї

в, Україна, 6 

Нова українська школа:наступність у 

підготовці старших дошкільників до 

навчання у 1-му класі: Матеріали 

Всеукраїнської інтернет-конференції з 

проблем вищої освіти і науки 

(м. Миколаїв, Україна, 6  жовтня 

2020 року). 
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української 

школи» 

 жовтня 

2020 року). 

24. Паршук С. М. Використання 

ігрових 

технологій на 

уроках 

мистецтва в 

початковій 

школі 

Всеукраїнська 

конференція 

з проблем вищої 

освіти і науки 

«Сучасні 

тенденції 

підготовки 

майбутніх 

фахівців 

початкової освіти» 

м. Миколаїв, 

27 жовтня 2020 р. 

Сучасні тенденції підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти: Матеріали 

Всеукраїнської конференції з проблем 

вищої освіти і науки (м. Миколаїв, 

Україна, 29 жовтня 2020 року) // 

Методичний вісник кафедри початкової 

освіти / за заг. ред. С. І. Якименко. 

Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. 

Вип. 11. 

25. Паршук С. М. Патріотичне 

виховання 

молоді: 

зарубіжний 

досвід 

Міжнародна  

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Topical issues of  

the development of 

modern science» 

(May 6-8, 2020 ), 

Sofia,Bulgaria. 

2020 

.   

Матеріали міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції 

«Topical issues of  the development of 

modern science» (May 6-8, 2020 ), 

Sofia,Bulgaria. 2020 

 

26. Паршук С. М. Підготовка 

майбутніх 

учителів до 

формування 

національної 

свідомості у 

здобувачів 

початкової 

освіти 

Науково-

практична 

конференція 

«Національна 

ідентичність як 

проблема науки й 

освіти» (м. Київ, 

12 березня 

2020 року 

Матеріали науково-практичної  

конференції «Національна ідентичність 

як проблема науки й освіти» (м. Київ, 12 

березня 2020 року). –Київ. – 2020 року. 

 

27. Паршук С. М. Сучасні 

підходи до 

національно-

патріотичного 

виховання 

здобувачів 

початкової 

освіти 

Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Scientific 

achievements of 

modern society» 

(March  4-6, 

2020 ), Liverpool, 

United 

Матеріали міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції 

«Scientific achievements of modern 

society» (March  4-6, 2020 ), Liverpool, 

United Kingdom. 2020. 

 

28. Паршук С. М. Національно-

патріотичне 

виховання 

здобувачів 

початкової 

освіти в 

Міжнародна 

науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Іnnovative 

Матеріали міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції 

«Іnnovative development of science and 

education» (May  24-26.2020 ), Aфіни, 

Греція. 2020. 
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сучасних 

умова х 

розвитку 

суспільства 

development of 

science and 

education» (May  

24-26.2020 ) 

29. Січко І.О. Використання 

ідей 

В.О. Сухомли

нського в 

екологічному 

вихованні 

школярів в 

контексті 

вимог НУШ 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

«Педагогічна 

толерантність як 

складова 

професіограми 

вчителя 

(актуалізація ідей 

В.О. Сухомлинськ

ого)» 

(конференція 

проводиться 

дистанційно), 24-

25 вересня 2020 

року, Миколаїв 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція. Педагогічна 

толерантність як складова 

професіограми вчителя (актуалізація 

ідей В.О. Сухомлинського). 24-25 вересня 

2020 р. м.Миколаїв 

30. Січко І.О. Використання 

проектних 

технологій в 

процесі 

природничої 

підготовки 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти 

 

Всеукраїнська 

науково-

практична  

інтернет-

конференція 

«Нова українська 

школа: 

наступність у 

підготовці 

старших 

дошкільників до 

навчання у 1-му 

класі» 

(конференція 

проводиться 

дистанційно), 

06 жовтня 2020 

року, 

Миколаїв  

Всеукраїнська науково-практична  

інтернет-конференція. Нова українська 
школа: наступність у підготовці 
старших дошкільників до навчання у 1-
му класі. 6 жовтня 2020 р. Миколаїв 

31. Січко І.О. Природнича 

підготовка 

майбутніх 

учителів 

початкової 

школи в 

умовах 

модернізації 

освіти 

 

Всеукраїнська 

конференція  

з проблем вищої 

освіти і науки 

«Сучасні 

тенденції 

підготовки 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти», 

29 жовтня 2020 

Сучасні тенденції підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти: Матеріали 

Всеукраїнської конференції з проблем 

вищої освіти і науки (м. Миколаїв, 

Україна, 29 жовтня 2020 року) // 

Методичний вісник кафедри початкової 

освіти / за заг. ред. С. І. Якименко. – 

Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. – 

Вип. 11. – 120 с. 
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року, м. Миколаїв 

 

 

 

7. Організація    та   проведення  конференцій   

№ Назва  Дата  та  місце   

проведення 

Підстава ( 

назва,  дата, 

номер  

наказу) 

Члени  організаційного  

комітету 

1.  Сучасні тенденції 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової 

освіти 

29 жовтня 2020 року, 

м. Миколаїв, Україна, 

Наказ № 432 

від 

29.10.2020. 

Будак В.Д., Овчаренко 

А.В., Кузнецова О.А., 

Степанова Т.М.,  

Султанова Н.В.,  Ящук 

І.П.,  Петухова Л.Є., 

Савченко Л.О., Якимчук 

Б.А.,  Пальшкова І.О.,  

Танська В.В., Якименко 

С.І., Дячук В.І., Авраменко 

К.В., Філімонова Т.В., 

Паршук С.М., Іванець 

Н.В.,  

 

 

 

 

8. Впровадження  результатів  НДР  за  межами  університету 

№ 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 

впровадження 

Практичні 

результати, 

які отримано 

закладом 

вищої освіти 

/науковою 

установою від 

впровадження 

(обладнання, 

обсяг 

отриманих 

коштів, 

налагоджено 

співпрацю 

для 

подальшої 

роботи тощо) 
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1. Освітня 

програма для 

1-2 класів 

«Світ, в якому 

я живу» проф. 

Якименко С.І. 

Врахування вікових 

і психологічних 

особливостей учнів 

6-8 років 

Миколаївська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. №50 

імені Г.Л.Дівіної  

Акт № 37 від 

4.12.2020 р.  

Забезпечує 

науково-

методичний 

супровід 

практичного 

впровадження 

Програми 

«Світ, в якому 

я живу» в 

початкових 

класах, надає 

методичні 

консультації 

вчителям з 

проблем 

реалізації 

інтегрованого 

підходу до 

освітнього 

процесу 

2. Впровадження 

в освітній 

процес 

комплекту 

зошитів для 1-

го класу за 

Освітньою 

програмою 

«Світ, в якому 

я живу» проф. 

Якименко С.І. 

З метою 

забезпечення 

інтегрованого 

змісту освітнього 

процесу відповідно 

до календарно-

тематичного та 

перспективного 

планування за 

сферами 

життєдіяльності 

«Людина і 

природа», «Людина 

і суспільство» 

тощо, вчителі 

Морозова Н.С., 

Кучеренко Т.А. 

використовують 

комплект зошитів 

до програми. 

Миколаївська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. №50 

імені Г.Л.Дівіної 

Акт № 38 від 

4.12.2020 р. 

 Забезпечує 

науково-

методичний 

супровід 

практичного 

впровадження 

Програми 

«Світ, в якому 

я живу» в 

початкових 

класах, надає 

методичні 

консультації 

вчителям з 

проблем 

реалізації 

інтегрованого 

підходу до 

освітнього 

процесу 

 

 

 

9.  Патенти,  авторські  свідоцтва 

 

№ Номер  патенту  чи 

авторського  свідоцтва,  дата  

видачі 

Назва  Автори 
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1. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

№97780 від 03.06.2020 р. 

Монографія «Підготовка майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних 

закладів до патріотичного виховання 

дітей старшого дошкільного віку» 

 

Якименко С.І., 

Філімонова Т.В., 

Будак В.Д. 

2. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

№97776 від 03.06.2020 р. 

Навчально-методичний посібник 

«Універсальність педагогічного 

новаторства: інтегрована особистісно-

орієнтована технологія в закладах 

освіти (частина 1)» 

Якименко С. І. 

3. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

№97777 від 03.06.2020 р. 

Навчально-методичний посібник 

«Універсальність педагогічного 

новаторства: інтегрована особистісно-

орієнтована технологія в закладах 

освіти (частина 2)» 

Якименко С. І. 

4. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 

97442 від 05.05.2020р. 

авт.право на навч.-метод.посібник 

«Педагогіка (загальна історія 

педагогіки)» 

Тимченко А.А. 

5. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 

97443 від 05.05.2020р. 

авт.право на статтю «Підготовка 

майбутніх учителів початкової освіти 

до формування інформаційно-

комунікаційної компетентності у 

здобувачів початкової освіти» 

Тимченко А.А. 

6. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 

97444 від 05.05.2020 р. 

авт.права на статтю «Розвиток вищої 

педагогічної освіти на Миколаївщині в 

20-30 роки ХХ століття» 

Тимченко А.А. 

7. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 

97868 від 05.06.2020 р. 

Теоретико-методичні засади 

формування мовної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи 

Білявська Т.М. 

 

 

 

8. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 

97869 від 05.06.2020 р. 

Формування мовної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи 

(акцентологічний рівень)  

 

Білявська Т.М. 

9. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 

97476 від 07.05.2020 р 

Математика. Практикум для студентів 

спеціальності «Початкова освіта» (І 

частина 

Рехтета Л.О. 

10. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір №  

97473 від 05.05.2020 р. 

Навчально-методичний посібник 

«Педагогічна практика в ВНЗ 

спеціальності 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта» 

Паршук С.М., 

Іванець Н.В. 

11. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 

97474  від 05.05.2020 р. 

Методичні рекомендації «Педагогічна 

практика» для студентів спеціальності 

«Початкова освіта» 

Паршук С.М. 

12. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

№95196 від 10.01.2020 

Теорія і технологія природничої освіти 

в початковій школі : Навчально-

методичний посібник 

Січко І. О. 

13. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір 

№95430 від 17.01.2020 

Екологія та природознавство з 

методикою навчання. Частина ІІ : 

Навчально-методичний посібник 

Січко І. О., 

Соколовська О. 

С. 
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14. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 

97778  від 03.06.2020 р. 

Навчально-методичний посібник 

«Різдвяна книга для Ангеліни» 
Якименко С.І. 

15. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 

97779  від 03.06.2020 р. 

Монографія «Формування життєвої 

компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності» 

Якименко С.І., 

Дячук В.І. 

16.  Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 

97475 від 07.05.2020 р. 

Стаття «Модель мультикультурного 

виховання учнів початкової школи в 

позакласній роботі»  

Іванець Н.В. 

17. Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 

97477 від 07.05.2020 р. 

 

Стаття «Мультикультурна школа – 

модель нової школи в системі освіти»  

Іванець Н.В. 

 

 

10. Захист   дисертацій,  присвоєння  вчених  звань, отримання  сертифікату    В2 

 

Захист   дисертацій 

№ ПІБ Назва  дисертації Дата  та  місце  

захисту 

Рішення  атестаційної  

колегії 

1. Іванець Н. В. 

Науковий 

керівник: 

Якименко С. І. 

Формування 

мультикультурної 

компетентності 

учнів в освітньому 

середовищі 

початкової школи. 

18 лютого 2020 року 

об 11.00, Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Михайла 

Коцюбинського 

Рішення атестаційної 

колегії від 14 травня 2020 

року отримала диплом ДК 

№ 056864 

2. Сироєжко О. В. 

Науковий 

керівник: 

Якименко С. І. 

Музично-естетичне 

виховання підлітків 

засобами народно-

інструментального 

виконавства у 

позашкільних 

навчальних 

закладах. 

29 квітня 2020 року о 

14.00, Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Михайла 

Коцюбинського 

Рішення атестаційної 

колегії від 24 вересня 2020 

року отримала диплом ДК 

№057692 

Присудження  учених  звань 

№ ПІБ Учене  звання Дата Рішення  атестаційної  

колегії  МОН 

     

Отримання  сертифікату В2 

№ ПІБ викладача Дата отримання Ким  видано 

1.  Філімонова Т.В. 07.02.2020 Certificate number: 20-420 (Common European 

Framework of Refence). 

     

11.  Виконання  грантових  програм,  госпрозрахункових  тем 

№ Назва  програми / теми Підстава виконання 

(договір, угода, наказ 

тощо) 

Виконавці  Освоєні  

кошти 

Одержаний  

результат 

      

      

12.  Студенти-переможці  всеукраїнських  та  міжнародних  конкурсів та олімпіад, у 

тому  числі  спортивних та  мистецьких 
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№ ПІБ  студента ПІБ  наукового керівника Назва 

конкурсу/олімпіади 

Місце 

1. Бородіна Єлизавета Якименко С. І. Конкурс науково-

дослідницьких робіт, 

проведений в межах 

культурно-

просвітницького проекта 

«Наші земляки – видатні 

флотоводці, дослідники, 

географи, вчені, 

мандрівники» 

І місце 

2.  Кучеренко Тетяна Якименко С. І. Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових 

робіт зі спеціальності 

«Початкова освіта» 

ІІ місце 

 

 

Зав.кафедри                                                                                                           С.І.Якименко 


