
ЗВІТ  

за 1 семестр 2017-2018 н.р. 

Наукова робота кафедри 

Тема НДР кафедри початкової освіти:  «Підготовка майбутніх фахівців 

початкової освіти в умовах нової української школи» (0117U004487; керівник – проф. 

Якименко С. І.). Термін виконання: лютий 2017 р. - грудень 2019 р. 

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. 

Проміжний результат виконуваного етапу:  
Номер 

етапу 

Назва етапу  

згідно з технічним завданням 

Заплановані  

результати етапу 

Отримані результати 

етапу 

2 Діагностико-концептуальний 

- Концепція підготовки 

майбутніх фахівців 

початкової освіти в умовах 

Нової української школи 

- Проект освітнього 

середовища 1 класу за 

вимогами концепції Нової 

української школи;  

- Методика 

формування інформаційно-

цифрової компетентності 

молодших школярів 

- Концепція підготовки 

майбутніх фахівців початкової 

освіти в умовах Нової української 

школи 

- Проект освітнього 

середовища 1 класу за вимогами 

концепції Нової української 

школи;  

- Методика формування 

інформаційно-цифрової 

компетентності молодших 

школярів 

 

Здійснюється співпраця із закладами освіти, з якими було підписано договори 

(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.  

За наказом департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації на 

базі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 50, 57, 64 і НВК № 2 «Зоря» проводиться дослідно-

експериментальна робота за темою «Упровадження технології інтегрованого навчання 

в початковій школі на засадах ідей та положень Нової української школи» (науковий 

керівник – проф. Якименко С. І.) 

За результатами роботи викладачів над кафедральною темою за 1 семестр 2017-

2018 н.р. було видано методичний вісник кафедри № 7 «Підготовка майбутніх 

фахівців початкової освіти до роботи в умовах нової української школи» (12 статей 

викладачів і 48 статей студентів) 

 

 

 

 



 

Розробки, які впроваджено у 2017 році за межами закладу вищої освіти або 

наукової установи (відповідно до таблиці, тільки ті, на які є акти впровадження або 

договори):  
 

№ 

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 

впровадження 

Практичні 

результати, які 

отримано закладом 

вищої освіти 

/науковою установою 

від впровадження 

(обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1 Проект 

освітнього 

середовища 1 

класу за 

вимогами 

концепції Нової 

української 

школи. 

Автор – проф. 

Якименко С. І. 

Кафедра 

початкової 

освіти  

Створено технологію 

інтегрованого освітнього 

процесу в початковій 

школі на засадах ідей та 

положень Нової 

української школи. 

Розроблено навчально-

методичне забезпечення 

для 1 класу та тематичне 

планування «Світ 

навколо мене»  

ЗОШ № 50 м. імені 

Г. Л. Дівіної 

Миколаївської 

міської ради 

Миколаївської 

області 

Адреса: проспект 

Миру, 50, м. 

Миколаїв, 

Миколаївська обл. 

грудень 2017 

р. 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи із 

навчальними 

закладами  

2 Методика 

формування 

інформаційно-

цифрової 

компетентності 

молодших 

школярів. 

Автор – доц. 

Тимченко А. А. 

Кафедра 

початкової 

освіти 

Розроблено методичні 

рекомендації для вчителів 

початкової школи щодо 

формування 

інформаційно-цифрової 

компетентності 

молодших школярів в 

умовах Нової Української 

школи 

Баловненська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Новоодеської 

районної ради 

Миколаївської 

області 

Адреса:  

Новоодеський район, 

с. Баловне, вул. 

Миру, 93б 

грудень 2017 

р. 

Налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи із 

навчальними 

закладами 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наукові праці викладачів кафедри початкової освіти за 2017 р. 



№ 

з/п 
Назва 

Характер 

роботи 

Вихідні данні (назва, місто 

видання, видавництво, рік, 

СТОРІНКИ) 

згідно вимог ВАК України 

Обсяг, 

др. арк.. 

(40 

тис.знаків, 

22 

сторінки =  

1 др. арк.) 

Наявність 

грифа 

МОН 

України 

(ВАК) 

Співавтори 

Монографії 

1 

 

Підготовка 

майбутніх фахівців 

початкової освіти до 

роботи в умовах 

Нової української 

школи 

підрозділ у 

колективній 

монографії  

Соціально-економічні аспекти 

сталого розвитку регіонів :  

міжнародна колективна 

монографія. – Ч. 5. – Польща. – 

400 с. 

19 - 

Якименко С. І., 

Казанжи І. В., 

Авраменко К. 

Б., Паршук 

С.М., Марущак 

В. С., Січко І. 

О., Білявська Т. 

М., Тимченко 

А. А., Іванець 

Н. В., Казанжи 

О. В., Тарасюк 

А. М., Рехтета 

Л. О. 

Якименко С. І. 

2 

Формування 

світогляду у 

старших 

дошкільників та 

молодших школярів 

в освітньо-

інтегрованому 

середовищі 

монографія 

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  +  

3 

Педагогічна 

спадщина та 

громадсько-

просвітницька 

діяльність В. В. 

Рюміна в кінці ХІХ 

– на початку ХХ 

століття 

монографія 

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  - 
В. В. 

Паскаленко 

4 

Гуманізація 

професійної 

підготовки 

майбутніх учителів 

початкових класів в 

освітньому просторі 

ВНЗ 

монографія 

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  - 

І. В. Казанжи, 

А. В. Желан, Н. 

В. Іванець, С. 

В. Карсканова 

Тимченко А.А. 

5 

Деонтологічна 

компетентність як 

складова 

професійно 

успішної 

особистості 

майбутнього 

педагога.   

Підрозділ 

1.8 

колективної 

монографії 

Проектування та розвиток 

професійно успішної 

особистості в освітньо-

виховному середовищі 

університету: монографія. /За 

заг. ред. В.Д.Будака. – 

Миколаїв: Іліон, 2017. - 458 с. – 

С.  113-126. 

0,6 -  

Навчальні посібники 

Якименко С. І. 

1 Народознавчик 
навч.-

посібник 

Народознавчик : навч.-метод. 

посібник. / С. І. Якименко. – 

К.: Видавничий дім «Слово», 

2017. – 152 c. 

17, 7  +  

2 

Педагогіка 1 

частина (Дидактика) 

+ додаток 

«Тестувальник» 

навчальний 

посібник 

Педагогіка 1 частина 

(Дидактика) : навчальний 

посібник / С. І. Якименко, Н. В. 

Іванець. – Миколаїв : СПД 

13, 25  + Іванець Н. В. 



(збірник тестових 

завдань), збірник 

завдань «Зошит для 

самостійної роботи 

студентів» 

Румянцева, 2017. – 233 с. (до 

НМКД «Дидактика») 

3 

Педагогіка 2 

частина 

(Педагогічні 

технології в 

початковій школі) + 

додаток «Зошит для 

творчих робіт» 

Навчально-

методичний 

посібник 

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. 

8,8 + 
Іванець Н. В., 

Тимченко А. А. 

4 

Педагогіка 2 

частина 

(Формування 

ключових та 

предметних 

компетентностей) 

Навчально-

методичний 

посібник 

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. 

9,3 + 
Іванець Н. В., 

Тимченко А. А. 

5 
Вчительська 

симфонія 

методичний 

посібник 

Вчительська симфонія : 

методичний посібник / С. І. 

Якименко. – Миколаїв : СПД 

Румянцева, 2017. – 296 с. 

(Серія «Сходинки педагогічної 

майстерності») (до НМКД 

«Дидактика») 

17, 2  +  

6 
Вони долю обрали 

собі самі 

методичний 

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  + Іванець Н. В. 

7 
Теорія та технологія 

дитячої творчості 

навчально-

методичний 

посібник 

Теорія та технологія дитячої 

творчості: навчально-

методичний посібник / С.І. 

Якименко, А.М. Тарасюк – 

Миколаїв : СПД Румянцева, 

2017. – 156 с.  

7   Тарасюк А. М. 

8 

Портфоліо 

першокласника «Я і 

світ навколо мене». 

Математичний 

супровід 

навчально-

методичний 

посібник 

Портфоліо першокласника «Я і 

світ навколо мене». 

Математичний супровід : 

навч.-мет. посіб. / С. І. 

Якименко. – К.: Видавничий 

Дім «Слово», 2017. – 32 с. 

1,2 +  

9 Школа жабеняти  

Навчальний

-комплект 

портфоліо ( 

6 

посібників) 

Школа жабеняти Кваки. / С. І. 

Якименко. – Тернопіль : 

Навчальна книга – Богдан, 

2017. – 24 с. – (Завтра до 

школи) 

1,95 -  

10 

Формування 

культури здоров’я 

студентів у системі 

фізичного 

виховання 

політехнічного 

коледжу 

навчально-

методичний 

посібник 

Формування культури здоров’я 

студентів у системі фізичного 

виховання політехнічного 

коледжу: навч.-мет. посіб. / С. 

І. Якименко, Л. М. Ізбаш. – К.: 

Видавничий Дім «Слово», 

2017. - 272 

17 - Ізбаш Л. М. 

11 
Практикум 

«Трудове навчання 

з методикою» 

практикум 

Практикум «Трудове навчання 

з методикою» : практикум / С. 

І. Якименко, А. М. Тарасюк. – 

Миколаїв: СПД Румянцева, 

2017 – 46 с.   

1,5 - Тарасюк А. М. 



Казанжи І. В. 

12 
Технології 

виховання в школі І 

ступеня 

Навчальний 

посібник 

Технології виховання в школі І 

ступеня. – Миколаїв: СПД 

Румянцева, 2017. – 121 с. 

7,09 -  

13 
Організація й 

управління в 

початковій школі 

Навчально-

методичний 

посібник 

Організація й управління в 

початковій школі. – Миколаїв: 

СПД Румянцева, 2017. – 130 с. 

7 -  

Рехтета Л. О. 

14 

Тестові завдання з 

математики  для 

студентів галузі 

знань 01 Освіта 

спеціальності 013 

Початкова освіта 

Збірник 

завдань 

Тестові завдання з математики  

для студентів галузі знань 01 

Освіта спеціальності 013 

Початкова освіта .- Миколаїв, 

МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2017 рік, – 35 

с.  

1.5 -  

Бублик А. Г. 

15 Бублик А. Г.  Практикум 

Збірник вправ з іноземної мови 

для самостійної роботи 

студентів / А. Г. Бублик – 

Миколаїв : Ілліон , 2017. – 40 с. 

(до НМКД «Іноземна мова»).  

1.6    

Авраменко К. Б. 

16 

Методичні 

рекомендації до 

виконання 

контрольних та 

тестових завдань з 

методики навчання 

освітньої галузі 

«Математика» у 

початковій школі» 

Методичні 

рекомендац

ії 

Методичні рекомендації до 

виконання контрольних та 

тестових завдань з методики 

навчання освітньої галузі 

«Математика» у початковій 

школі» / К. Б. Авраменко. – 

80с. (електронний варіант) 

3   

Білявська Т. М. 

17 
Методика навчання 

літературного 

читання 

Навчально-

методичний 

посібник 

Методика навчання 

літературного читання : 

Навчально-методичний 

посібник / Т. М. Білявська. – 

Миколаїв : Іліон, 2017. – 100 с.  

4   

Паршук С. М. 

18 
Методика навчання 

каліграфії 

Навчально-

методичний 

посібник 

Методика навчання каліграфії : 

навч.-мет. посіб. / С. М. 

Паршук. – Миколаїв: МНУ ім. 

В. О. Сухомлинського, 2017. – 

128 с. 

3   

Статті у фахових виданнях 

Якименко С. І. 

1 

Розвиток 

особистості 

молодшого школяра 

в умовах навчально-

виховного 

середовища 

стаття 

Професійна освіта в умовах 

інтеграційних процесів: теорія 

і практика: збірник наукових 

праць. – Житомир : ФО-П «Н. 

М. Левковець», 2017. – Ч. І. – 

С. 123-126. 

0,5 -  

2 

Джерельна база 

дослідження 

розвитку медичної 

освіти в 

Херсонській 

губернії наприкінці 

ХІХ – на початку 

ХХ ст. 

стаття 

Науковий вісник 

Миколаївського національного 

університету імені В. О. 

Сухомлинського: Педагогічні 

науки. – Миколаїв : МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, 2017. – 

№ 3. – С. 415-422 

0,4 - Селятенко О. 

3 

Акмеологічний 

підхід до 

формування 

життєвої 

компетентності 

стаття 

Науковий часопис 

Національного педагогічного 

університету імені 

М. П. Драгоманова. – Серія 16: 

Творча особистість учителя: 

0,4 - Дячук В. І. 



старшокласників 

у позаурочній 

діяльності 

проблеми теорії і практики. – 

Вип. 29 (39). – С. 173-176 

Авраменко К. Б. 

4 

Реалізація 

компетентнісного 

підходу у вищих 

навчальних 

закладах України як 

умова модернізації 

професійної 

підготовки 

педагогів 

стаття 

Вісник Чернігівського 

національного педагогічного 

університету імені Т. Г. 

Шевченка [Текст]. Вип. 144 / 

Чернігівський національний 

педагогічний університет імені 

Т. Г. Шевченка ; гол. ред. 

Носко М. О. – Чернігів : 

ЧНПУ, 2017. – С. 3-6. 

0,4 -  

Марущак В. С. 

5 

Творчий потенціал 

особистості як одна 

з рушійних сил у 

розвитку та 

формуванні вчителя 

майбутнього 

стаття 

Збірник « Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні 

технології, Суми, 2017р» C.67-

71; 

0,5 -   

6 

До проблеми 

духовного 

виховання 

майбутнього 

учителя при 

вивченні  

українознавства 

стаття 

Збірник «Витоки педагогічної 

майстерності» (Зб. наукових 

праць, вип.,19 у серії 

«Педагогічні науки, Полтава, 

2017р.» С. 2034-2038) 

0,5 -  

Паршук С. М. 

7 

Формування 

загальнокультурної 

грамотності 

майбутніх учителів 

початкової школи  

Стаття  

Збірник  наукових праць 

«Педагогічні науки». –  Випуск  

LXXV. Том 3. – Херсон:  ХДУ, 

2017. – С. 74-78. 

0,5 - Тарасюк А. М. 

8 

Відродження 

загальнонаціональн

их традицій 

українського народу 

як один із засобів 

формування 

загальнокультурної 

грамотності 

майбутніх учителів 

початкової школи 

Стаття 

Науковий  вісник 

Миколаївського національного 

університету імені В.О 

Сухомлинського. Педагогічні 

науки №2 (57) травень 2017.  

с. 361-367 

0,3 
-  

Січко І. О. 

9 

Можливості 

запровадження КІТ 

у роботі вчителя 

початкової школи 

стаття 

Вісник Чернігівського 

національного педагогічного 

університету імені Т.Г. 

Шевченка, серія «Педагогічні 

науки» № 144.  - Чернігів:  

ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка, 

2017. - С. 400-405. 

0,3 -  

10 

Формування 

науково-

природничого 

світогляду 

майбутнього 

вчителя 

стаття 

Збірник наукових праць 

«Педагогічні науки» 

Херсонського державного 

університету. – Випуск LXXV. 

Том 2. Херсон, 2017. – С. 178-

182. 

0,3 -  

11 

Підготовка 

майбутнього 

вчителя до 

реалізації ідей 

освіти для сталого 

розвитку у 

стаття 

Витоки педагогічної 

майстерності : зб. наук. праць / 

Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В.Г.Короленка. – Полтава, 

2017. Випуск 19. – 404 с. – 

(Серія «Педагогічні науки»). – 

0,3 -  



початковій школі С. 290-295. 

Тимченко А. А. 

12 

Роль педагогічної 

практики у 

формування 

деонтологічної 

компетентності 

майбутніх педагогів 

стаття 

Молодий вчений. – Херсон, 

2017. – №5 (45). –  С.430-435. 

(Наукометрична база:  Index 

Copernicus) 

4  -  

Рехтета Л. О. 

13 

Підготовка 

майбутнього 

вчителя початкової 

школи до 

використання 

здоров’язбережувал

ьних технологій  у 

навчально-

виховному процесі 

стаття 

Вісник Чернігівського 

національного педагогічного 

університету імені Т.Г. 

Шевченка. Вип. 143 / 

Чернігівський національний 

університет імені Т. Г. 

Шевченка; гол. ред.. Носко 

М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2017. 

– с. 308-311 

0,33  
-  

Казанжи О. В. 

14 

Народна казка як 

особливий жанр 

фольклору та її 

вплив на виховання 

й розвиток 

майбутньої 

особистості 

Стаття 

Молодий вчений – №5(45). – 

Ч.3 – 2017. – С. 356-359. 

 

0,3  -  

Білявська Т. М. 

15 

Формування мовної 

компетентності 

майбутніх учителів 

початкової школи 

(орфоепічний 

рівень) 

Стаття 

 

   

Збірник наукових праць 

Херсонського державного 

університету. Серія 

«Педагогічні науки» : Збірник 

наукових праць. Випуск 

LХХV. – Херсон : ХДУ 2017. – 

С. 16 – 20. (Index Copernicus) 

 0,5 

0,5 - - 

Іванець Н. В. 

16 

Мультикультурне 

виховання як засіб 

всебічного бачення 

світу в учнів 

початкової школи 

стаття 

Науковий журнал «Молодий 

вчений». - Херсон: Видавничий 

дім «Гельветика», 2017. - №5 

(45) травень.- С. 352-355. 

 

0,4 -  

Бублик А. Г. 

17 

Емоційний 

компонент 

міжособистісного 

спілкування в 

контексті 

формування 

доброзичливих 

взаємин між 

учнівським та 

учительським 

колек-тивами 

стаття 

Науковий журнал «Молодий 

вчений» № 11(52), м. Херсон. 

листопад, 2017 р. 

0,4 - - 

18 

Педагогічні умови 

формування 

доброзичливих 

взаємин між 

учительським та 

учнівським 

колективами 

стаття 

електронний збірник наукових 

статей LXIX Міжнародної 

науково – практичної інтернет-

конференції «Проблеми та 

перспективи розвитку науки на 

початку третього тисячоліття у 

країнах Європи та Азії. 30  

листопада 2017 р. 

0,3 - - 



 

Наукові праці, опубліковані та підготовлені до друку в 2017 році викладачами 

кафедри початкової освіти у зарубіжних виданнях (крім Scopus, Web of Science) 

№ 

з/п 
Автори Назва роботи 

Назва видання, де опубліковано 

роботу 

Том, номер 

(випуск, 

перша-остання 

сторінки 

роботи) 

Країна 

Статті 

1 Якименко 

С. І. 

The integrated course of 

educational and upbringing 

work with younger students 

“World discovery” (The 

form of secondary school) 

Spanish scientific journal 

“Fundamentalis scientiam”. 

№ 2. – Р. 19-21 

Spain, 

Game as the main child`s 

activity preschool 

International scientific-practical 

conference: Forming of modern 

educational environment: benefits, 

risks, implementation mechanisms 

P.184-187 

Georgia 

2 Авраменко 

К.Б. 

Self-education is a 

important component of 

professional training of 

future teachers 

International scientific professional 

practical congress [Теxt] :  

materials of proceeding of the 

International 

Scientific and Practical Congress. 

International 

Scientific-practical congress of 

pedagogues,  psychologists and 

medics «Mind technologies: 

Science» 

Р. 6-8. Geneva 

(Switzerland). 

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», 

P.  7-11. 

Geneva 

(Switzerland). 

3 Марущак 

В.С. 

До питання духовного 

виховання майбутнього 

учителя при вивченні 

українознавства 

International scientific periodical 

journal. European Association of 

Pedagogues and Psychologist 

«Science». –2017.  

С. 42-44 Austria, Vienna 

4 Parshuk 

S.M. 

Future teachers 

communicative skills 

formation in pedagogical 

activities 

International scientific professional 

periodical journal “THE UNITY 

OF SCIENCE”. 

p.44-47 

 

 

 

Austria 

 

 

 

5 

Білявська 

Т.М. 

Мовна компетентність як 

складова фахової 

підготовки майбутніх 

учителів початкової 

школи 

Internatinal scientific professional 

journal “The unity of science”. – 

Vienna, Austria, 2017. – p.19 – 21/ 

p.19 – 21. Австрія, Відень 

 

  



Наукові статті студентів, аспірантів написані під керівництвом викладачів 

кафедри початкової освіти у 2017 році 

№ 

з/п 
Автор Назва роботи Назва видання, де опубліковано роботу 

Співавтори, 

керівник 

1 

Наумчук С. В. Технологія розвитку 

загальнокультурної 

компетентності студентів 

через музейно-

педагогічний процес 

Гуманізація освітнього простору початкової 

школи: проблеми та перспективи: матеріали 

Регіональної науково-практичної Інтернет-

конференції, м. Миколаїв, 15 грудня 2016 р. // 

Методичний вісник кафедри початкової освіти / 

гол. ред. Якименко С. І. – Миколаїв: ТОВ «Іліон», 

2017 – Вип. 6. – С. 67-68 

Якименко С. І. 

Роль казки у духовному 

становленні особистості 

молодшого школяра 

Ідеї В.О.Сухомлинського у контексті нової 

української школи. Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція (м. Миколаїв, 28 

вересня 2017 р.). – 350 с. – С.119-121 

2 

Волошина А. Основи наступності 

екологічного виховання 

дошкільної та початкової 

освіти 

Гуманізація освітнього простору початкової 

школи: проблеми та перспективи: матеріали 

Регіональної науково-практичної Інтернет-

конференції, м. миколаїв, 15 грудня 2016 р. // 

Методичний вісник кафедри початкової освіти / 

гол. ред. Якименко С. І. – Миколаїв: ТОВ «Іліон», 

2017 – Вип. 6. – С. 38-39 

Якименко С. І. 

3 

Ганжела Є. Гуманізація освітнього 

середовища учнів 

початкової школи 

Гуманізація освітнього простору початкової 

школи: проблеми та перспективи: матеріали 

Регіональної науково-практичної Інтернет-

конференції, м. миколаїв, 15 грудня 2016 р. // 

Методичний вісник кафедри початкової освіти / 

гол. ред. Якименко С. І. – Миколаїв: ТОВ «Іліон», 

2017 – Вип. 6. – С. 40-43 

Якименко С. І. 

Компетентнісний підхід до 

формування предметної 

компетентності учнів 

початкової школи в 

інтегрованому освітньому 

середовищі 

Проблеми розвитку творчої особистості дітей 

дошкільного віку: теорія, практика, перспективи: 

матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м Миколаїв, 15 травня 2017 р.) – 

Миколаїв,2017. – С. 158-161 

4 

Щитініна К. Гуманізація процесу 

підготовки майбутніх 

учителів початкової школи 

до застосування 

особистісно-орієнтованого 

підходу навчання й 

виховання 

Гуманізація освітнього простору початкової 

школи: проблеми та перспективи: матеріали 

Регіональної науково-практичної Інтернет-

конференції, м. Миколаїв, 15 грудня 2016 р. // 

Методичний вісник кафедри початкової освіти / 

гол. ред. Якименко С. І. – Миколаїв: ТОВ «Іліон», 

2017 – Вип. 6. – С. 104-107 

Якименко С. І. 

5 

Кучеренко Т. Роль казки в навчанні та 

вихованні дітей з 

особливими потребами у 

педагогічній спадщині В. 

О. Сухомлинського 

Ідеї В.О.Сухомлинського у контексті нової 

української школи. Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція (м. Миколаїв, 28 

вересня 2017 р.). – 350 с. – С.77-78 

Якименко С. І. 

6 

Філімонова Т. 

(аспірант) 

Патріотичне виховання 

дітей старшого 

дошкільного віку в 

контексті педагогічної 

спадщини В. О. 

Сухомлинського 

Ідеї В.О.Сухомлинського у контексті нової 

української школи. Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція (м. Миколаїв, 28 

вересня 2017 р.). – 350 с. – С.175-178 

Якименко С. І. 

7 
Ейснер Д., 

Макарова О. 

Педагогічні погляди В. О. 

Сухомлинського щодо 

Ідеї В.О.Сухомлинського у контексті нової 

української школи. Всеукраїнська студентська 
Якименко С. І. 



розвитку творчої 

особистості дитини 

науково-практична конференція (м. Миколаїв, 28 

вересня 2017 р.). – 350 с. – С. 222-224 

8 

Бородіна Є. Формування особистості 

майбутнього вчителя за 

творами В. О. 

Сухомлинського на 

заняттях з українознавства 

Ідеї В.О.Сухомлинського у контексті нової 

української школи. Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція (м. Миколаїв, 28 

вересня 2017 р.). – 350 с. – С. 297-299 

Якименко С. І. 

9 

Бондаренко Т. Готовність до гуанізації 

освітнього простору як 

складової професійної 

копетентності майбутніх 

учителів початкової школи 

Гуманізація освітнього простору початкової 

школи: проблеми та перспективи: матеріали 

Регіональної науково-практичної Інтернет-

конференції, м. миколаїв, 15 грудня 2016 р. // 

Методичний вісник кафедри початкової освіти / 

гол. ред. Якименко С. І. – Миколаїв: ТОВ «Іліон», 

2017 – Вип. 6. – С. 18-20    

Казанжи І. В. 

10 

Войтенко О. 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 р. // 

Методичний вісник кафедри початкової освіти / 

гол. ред. Якименко С. І. – Миколаїв: ТОВ «Іліон», 

2017 – Вип. 6. – С. 36-38 

Казанжи І. В. 

11 

Дейнега І. Естетичне виховання 

молодших школярів за 

ідеями В. О. 

Сухомлинського 

Ідеї В.О.Сухомлинського у контексті нової 

української школи. Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція (м. Миколаїв, 28 

вересня 2017 р.). – 350 с. – С. 54-56 

Казанжи І. В. 

12 

Обач Л. Методичні аспекти 

формування математичної 

компетентності молодших 

школярів 

Гуманізація освітньо-виховного простору 

початкової школи: теорія і практика: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

конференції студентів і молодих учених із 

педагогічної освіти, м. Миколаїв, 19–20 квітня 

2016 року // Методичний вісник кафедри 

початкової освіти / гол. ред. Якименко С. І. – 

Миколаїв: ТОВ «Іліон», 2017 – Вип. 6. – 127 с. (С. 

68-69). 

Авраменко К. 

Б. 

13 

Склянова Ю. Проектна діяльність у 

почаочатковій школі: 

теоретичний аспект 

Гуманізація освітньо-виховного простору 

початкової школи: теорія і практика: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

конференції студентів і молодих учених із 

педагогічної освіти, м. Миколаїв, 19–20 квітня 

2016 року // Методичний вісник кафедри 

початкової освіти / гол. ред. Якименко С. І. – 

Миколаїв: ТОВ «Іліон», 2017 – Вип. 6. – 127 с. (С. 

92-93). 

Авраменко К. 

Б. 

14 

Солганюк Г. Проблеми формування 

екологічної культури 

молодших школярів 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення» 

(5-6 травня, м.  Київ) 

Авраменко К. 

Б. 

15 

Ямпольска 

М., Куц І. 

Особливості формування 

екологічних понять в ДНЗ 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення» 

(5-6 травня, м.  Київ) 

Авраменко К. 

Б. 

16 

Бондаренко Т. Особливості використання 

практичних методів 

навчання на уроках 

природознавства у 

сучасній початковій школі 

Сучасний вимір психології та педагогіки : Збірник 

тез наукових робіт учасників  Міжнародної науково-

практичної  конференції (м. Львів, 26-27 травня 2017 

р.). – Львів : ГО «львівська педагогічна 

спільнота», 2017. – С. 124-126. 

Авраменко К. 

Б. 

17 

Гречиха О. Ефективність застосування 

інтерактивних технологій 

на уроках математики в 

початковій школі 

Сучасний вимір психології та педагогіки : Збірник 

тез наукових робіт учасників  Міжнародної науково-

практичної  конференції (м. Львів, 26-27 травня 2017 

р.). – Львів : ГО «львівська педагогічна 

спільнота», 2017. – С. 126-129. 

Авраменко К. 

Б. 



18 

Склянова 

Ю.М. 

Теоретичні основи 

впровадження методу 

проектів у початковій 

школі 

Педагогіка і психологія:  напрямки та тенденції 

розвитку в Україні та світі: Збірник наукових 

робіт учасників міжнародної практичної 

конференції (14-15 квітня 2017р., м. Одеса). – 

Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. 

– С. 131-132. 

Авраменко К. 

Б. 

19 

Войтенко 

О.В. 

Реалізація ідей гуманної 

педагогіки на уроках 

математики у сучасній 

школі 

Педагогіка і психологія:  напрямки та тенденції 

розвитку в Україні та світі: Збірник наукових 

робіт учасників міжнародної практичної 

конференції (14-15 квітня 2017р., м. Одеса). – 

Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2017. 

– С. 131-132. 

Авраменко К. 

Б. 

20 

Побожьєва Д. Особливості ознайомлення 

дітей із державними 

символами України 

VIІI Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених та студентів «Наука. 

Студентство. Сучасність. Тенденції становлення 

нової школи в Україні: Компетентісний підхід у 

підготовці сучасного педагога» 

Авраменко К. 

Б. 

21 

Солодка В., 

Соляник А. 

Особливості формування 

математичної 

компетентності молодших 

школярів 

VIІI Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених та студентів «Наука. 

Студентство. Сучасність. Тенденції становлення 

нової школи в Україні: Компетентісний підхід у 

підготовці сучасного педагога» 

Авраменко К. 

Б. 

22 

Пецькова Д., 

Долбіна Ю. 

Ідеї морального виховання 

у педагогічній спадщині 

К. Д. Ушинського 

VIІI Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених та студентів «Наука. 

Студентство. Сучасність. Тенденції становлення 

нової школи в Україні: Компетентісний підхід у 

підготовці сучасного педагога» 

Авраменко К. 

Б. 

23 

Громова К., 

Куракова О. 

Виховний потенціал уроку 

математики у сучасній 

початковій школі 

VIІI Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених та студентів «Наука. 

Студентство. Сучасність. Тенденції становлення 

нової школи в Україні: Компетентісний підхід у 

підготовці сучасного педагога» 

Авраменко К. 

Б. 

24 

Ямпольська 

М., Куц А. 

 

Природа як важливий 

чинник формування 

особистості дошкільника у 

педагогічній спадщині 

В.О. Сухомлинського 

«Ідеї В.О.Сухомлинського у контексті нової 

української школи». Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція (м. Миколаїв, 28 

вересня 2017 р.). – 350 с. – С.193-195 

Авраменко К. 

Б. 

25 

Солганюк А. 

 

В.О.Сухомлинський про 

роль природи у вихованні 

молодших школярів 

 

«Ідеї В.О.Сухомлинського у контексті нової 

української школи». Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція (м. Миколаїв, 28 

вересня 2017 р.). – 350 с. – С. 166-170 

Авраменко К. 

Б. 

26 

А.О. 

Колоскова 
Творча самореалізація 

вчителя в навчальному 

процесі 

Проблеми розвитку творчої особистості дітей 

дошкільного віку: теорія, практика, перспективи. 

(Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м.Миколаїв, 15 травня 2017)) 

Марущак В.С. 

27 

А.І. Коротчук Про деякі  особливості 

розвитку  творчої 

особистості майбутніх 

учителів початкової освіти 

Проблеми розвитку творчої особистості дітей 

дошкільного віку: теорія, практика, перспективи. 

(Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м.Миколаїв, 15 травня 2017)) 

Марущак В.С. 

28 

І.О.Бурлака, 

А.М.Мінакова 

Формування особистості 

майбутнього вчителя за 

творами 

В.О.Сухомлинського на 

заняттях з українознавства 

Ідеї  В.О.Сухомлинського в контексті нової 

української школи: матеріали  Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м.Миколаїв, 28 

вересня 2017)) 

Марущак В.С. 

29 

А.М.Дідан Розвиток творчого 

потенціалу педагога за 

педагогічною спадщиною  

В.О.Сухомлинського 

Ідеї  В.О.Сухомлинського в контексті нової 

української школи: матеріали  Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (м.Миколаїв, 28 

вересня 2017)) 

Марущак В.С. 

30 

 Калачинська 

О. С. 

Матвієнко К. 

М. 

Формування 

загальнокультурної 

компетентності засобами 

ОТМ в умовах нової 

української школи 

Проблеми розвитку творчої особистості дітей 

дошкільного віку:теорія, практика, перспективи: 

матеріали II Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, 15 травня  2017 р. –Миколаїв,  2017 .-  

169 с 

Паршук С. М. 



31 

Сапсай А. А. 

Урсалова Н. 

М. 

Формування 

міжкультурної 

компетентності в умовах 

Нової української школи 

Проблеми розвитку творчої особистості дітей 

дошкільного віку: теорія, практика, перспективи: 

матеріали II Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, 15 травня  2017 р. –Миколаїв,  2017 .-  

169 с 

Паршук С. М. 

32 

Бордунова А. 

Ю. 

Дмитренко А. 

П. 

Формування 

загальнокультурної 

компетентності  засобами 

трудового навчання в 

умовах Нової українької  

школи 

Проблеми розвитку творчої особистості дітей 

дошкільного віку:теорія, практика, перспективи: 

матеріали II Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, 15 травня  2017 р. –Миколаїв,  2017 .-  

169 с 

Паршук С. М. 

33 
Грущенко 

Вікторія 

Екологічна компетентність 

як професійна складова 

підготовки майбутніх 

вчителів початкових класів 

в освіті для сталого 

розвитку 

Гуманізація освітнього простору початкової 

школи: проблеми та перспективи: матеріали 

Регіональної науково-практичної Інтернет-

конференції, м. Миколаїв, 15 грудня 2016 р. // 

Методичний вісник кафедри початкової освіти 

/гол.ред. Якименко С.І. – Миколаїв: ТОВ «Іліон», 

2017. – Вип. 6. – 111 с. – С. 45-47. 

Січко І.О. 

34 
Бордунова А., 

Дмитренко А. 

Використання 

інноваційних технологій 

навчання на уроках 

природознавства 

Проблеми та перспективи розвитку освіти. 

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Львів, 30-31 березня 2017 року). 

Збірник «Молодий вчений». – С. 36-39. 

Січко І.О. 

35 

Куракова О., 

Михайленко 

Н. 

Формування екологічної 

культури на уроках 

природознавства 

Проблеми та перспективи розвитку освіти. 

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Львів, 30-31 березня 2017 року). 

Збірник «Молодий вчений». –С.  51-54. 

Січко І.О. 

36 
Ковальчук О., 

Наумчук С. 

Використання народних 

традицій у національно-

патріотичному виховання 

учнів у курсі «Я у світі» 

Проблеми та перспективи розвитку освіти. 

Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Львів, 30-31 березня 2017 року). 

Збірник «Молодий вчений». – С. 112-115. 

Січко І.О. 

37 
Бричка О.О., 

Кіона А.В. 

В.О.Сухомлинський про 

вплив природи на 

інтелектуальний розвиток 

молодшого школяра 

«Ідеї В.О.Сухомлинського у контексті нової 

української школи». Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція (м. Миколаїв, 28 

вересня 2017 р.). 

Січко І.О. 

38 
Бордунова А., 

Дмитренко А. 

Компетентнісний підхід до 

природничої підготовки 

майбутніх учителів 

початкової школи в умовах 

модернізації освіти 

Проблеми реформування педагогічної науки та 

освіти. Міжнародна науково-практична 

конференція (м. Хмельницький, 01-02 грудня 2017 

року). Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 

2017 

Січко І.О. 

39 
Мартинова 

А.К. 

Використання українських 

народних традицій у 

формуванні екологічних 

знань молодших школярів 

Українське дошкілля: здобутки і перспективи : 

Збірник наукових праць молодих науковців і 

студентів. Випуск 10. – Миколаїв, 2017. – 180 с. – 

С. 97-101. 

Січко І.О. 

40 

Могилевська 

О.А., 

Подкаменна 

Т.С. 

Розвиток духовних 

якостей особистостей у 

процесі вивчення природи 

Українське дошкілля: здобутки і перспективи : 

Збірник наукових праць молодих науковців і 

студентів. Випуск 10. – Миколаїв, 2017. – 180 с. – 

С. 103-107. 

Січко І.О. 

41 
Василенко 

А.С. 

Природа як засіб 

розумового виховання у 

творчій спадщині 

В.О.Сухомлинського 

«Ідеї В.О.Сухомлинського у контексті нової 

української школи». Всеукраїнська студентська 

науково-практична конференція (м. Миколаїв, 28 

вересня 2017 р.). – 350 с. – С. 211-214. 

Січко І.О. 

42 

Мінакова 

А. М., Свирса 

Л. В., Прядка 

А. А., 

Фізичне виховання 

школярів в умовах дитячого 

оздоровчого табору 

XI Всеукраїнська науково-практична студентська 

конференція «Проблеми формування здорового 

способу життя у студентської молоді» 19-20 

травня, присвяченої 60-ти річчю факультету 

фізичної культури та спорту (Збірник матеріалів 

конференції /  Під. Ред.. С. В. Гетманцева. –    

Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 

Факультет фізичної культури та спорту, 2017. – 

328 с.) 

 

Рехтета Л.О. 

43 

Бородина Є. 

Г., Койба А. 

В., 

Лишканкова 

Ранкова зарядка та 

гімнастичні вправи як 

XI Всеукраїнська науково-практична студентська 

конференція «Проблеми формування здорового 

способу життя у студентської молоді» 19-20 

травня, присвяченої 60-ти річчю факультету 

Рехтета Л.О. 



К. В. запорука здоров’я 

молодшх школярів 

фізичної культури та спорту (Збірник матеріалів 

конференції /  Під. Ред.. С. В. Гетманцева. –    

Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 

Факультет фізичної культури та спорту, 2017. – 

328 с.) 

44 

Дейнега І. О., 

Кучеренко Т. 

А. 

Проблема збереження і 

зміцнення здоровя 

студентів педагогічних 

ВНЗ під час проходження 

практики в дитячих 

оздоровчих таборах 

XI Всеукраїнська науково-практична студентська 

конференція «Проблеми формування здорового 

способу життя у студентської молоді» 19-20 

травня, присвяченої 60-ти річчю факультету 

фізичної культури та спорту (Збірник матеріалів 

конференції /  Під. Ред.. С. В. Гетманцева. –    

Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 

Факультет фізичної культури та спорту, 2017. – 

328 с.) 

Рехтета Л.О. 

45 
Дмитренко 

А., Яцюк А. 

Розвиток логічного 

мислення учнів початкової 

школи на уроках 

математики 

VIІI Всеукраїнській науково-практичній 

конференції молодих вчених та студентів «Наука. 

Студентство. Сучасність. Тенденції становлення 

нової школи в Україні: Компетентісний підхід у 

підготовці сучасного педагога» 18-19 травня 2017 

року, м. Миколаїв 

Рехтета Л.О. 

46 Бордунова А. 

Формування логіко-

математичного мислення 

молодших  школярів 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Проблеми розвитку особистості дітей дошкільного віку: теорія, 

практика, перспективи» (15 травня 2017 року 

м. Миколаїв). 

Рехтета Л.О. 

47 
Калачинська 

О. 

Формування логіко-

математичної 

компетентності учнів в 

освітньому просторі 

початкової школи 

Психологія та педагогіка: необхідність впливу 

науки на розвиток практики в Україні» (24-25 

лютого 2017 року). – Львів: ГО «львівська 

педагогічна спільнота», 2017 р. – С. 102- 105. 

Рехтета Л.О. 

48 Рибалко В. 

Методичні особливості 

роботи з формування 

логіко-математичної 

компетентності молодшого 

школяра 

Гуманізація освітньо-виховного простору 

початкової школи: теорія і практика: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

конференції студентів і молодих учених із 

педагогічної освіти, м. Миколаїв, 19–20 квітня 

2016 року // Методичний вісник кафедри 

початкової освіти / гол. ред. Якименко С. І. – 

Миколаїв: ТОВ «Іліон», 2017 – Вип. 6. – 127 с. (С. 

.81-83). 

Рехтета Л.О. 

49 
Ковальчук О. 

А. 

Формування потреби у 

здоровому способі життя у 

дітей молодшого 

шкільного віку у працях В. 

О. Сухомлинського 

Ідеї В. О. Сухомлинського у контексті Нової 

української школи : матеріали Всеукраїнської 
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