
План науково-дослідної роботи студентів та магістрантів  

Спеціальності 013 Початкова освіта 

на 2019-2020 навчальний рік 

1. Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях відповідно до 

індивідуального плану викладачів. 

2. Участь у наукових заходах у межах університету та факультету 

(конференції, круглі столи, диспути тощо). 

3. Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях  згідно з планом 

наукової роботи факультету, університету: 

3.1 Організація та проведення  Всеукраїнської конференції з проблем 

вищої освіти і науки «Нова українська школа: теорія та практика 

(29 жовтня 2019 року) 

3.2 Участь у студентській науково-практичній конференції «Наука. 

Студентство. Сучасність» (Миколаїв, травень  2020 рік) 

4. Підготувати студентів до участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (спеціальність «Початкова освіта») (І тур – грудень 

2019 року; ІІ тур – березень 2020 року). Відповідальні: викладачі 

методичних дисциплін  кафедри «Початкова освіта» 

5. Підготувати студентів до участі в конкурсі студентських наукових 

робіт  (спеціальність «Початкова освіта») (І тур – листопад 2019 року; 

ІІ тур – січень 2020 року). 

6. Робота в межах проблемних груп та гуртків відповідно до планів 

викладачів.  

7. Підготувати та провести наукового семінару «Український правопис: 

історія та сучасність» (жовтень 2019 року; відповідальна 

Білявська Т.М.). 



8. Організація та проведення наукового семінару: «Мовлення 

майбутнього фахівця початкової освіти» (керівник – Марущак В.С.; 

листопад 2019 року) 

9. Засідання круглого столу «Проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи в природничих 

науках» (зі студентами VІ –VІІ курсів; керівник – Січко І. О; 

лютий 2020 року). 

10. Провести засідання круглого столу «Академічна мобільність 

студентів» (керівники – Авраменко К.Б.; березень 2020 року). 

11.  Провести диспут «Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до 

міжкультурного спілкування: проблеми та перспективи» (керівник – 

Казанжи О. В.; квітень 2020 року) 

12. Провести засідання круглого столу до Дня науки: «Питання 

гармонійного розвитку дітей в контексті сучасної освіти» (керівники – 

Тимченко А.А., Паршук С.М.; травень 2020 року). 

 

 

Завідувач кафедри                                                С. І. Якименко 

  



Звіт  

про проведення 

 І туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт  

(спеціальність «Початкова освіта») 

 

 Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 18.04.17 (№ 620/30488)  проведено І тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт. 

 

Склад журі: 

1. Соколовська О.С., доцент кафедри дошкільної освіти, – голова комісії 

2. Якименко С. І., доктор філософії в галузі освіти, проф., завідувач 

кафедри  початкової освіти 

3. Трифонова О.С.., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри дошкільної освіти 

4. Яблонський А.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки та інклюзивної освіти 

5. Білявська Т. М., доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент 

кафедри початкової освіти 

6. Дрозд О. В., доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри 

педагогіки та інклюзивної освіти 

 

Результати конкурсу за спеціальністю «Початкова освіта»  

Кількість 

студентів, 

що взяли 

участь 

Прізвище, ім’я, по 

батькові переможців 

(повністю) 

Курс, 

група 

Інститут, 

факультет 

Кількість 

балів 

Місце в 

особистом

у заліку 

3 Кучеренко Тетяна 

Анатоліївна 

548 Факультет 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

90 1 

 Рахман Нейля 548 Факультет 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

84 2 

 Стасюк Вікторія 

Олександрівна 

348 Факультет 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

80 3 



Рекомендовано до участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт таких студентів:  

1. Кучеренко Тетяну Анатоліївну (Тема роботи: Впровадження 

інтегрованого підходу до забезпечення змісту освітнього процесу в 

першому класі Нової української школи; науковий керівник – 

Якименко С.І., доктор філософії в галузі освіти, професор, завідувач 

кафедри початкової освіти). 

2. Рахман Нейлю (Тема роботи: Екологічне виховання молодших 

школярів на засадах народної педагогіки; науковий керівник – 

Казанжи І.В., доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри 

початкової освіти).  

3. Стасюк Вікторію Олександрівну  (Тема роботи: Формування 

загальнокультурної грамотності в здобувачів початкової освіти на 

уроках дизайну та технологій; науковий керівник – Паршук С.М., 

доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти). 

 

Результати конкурсу за напрямом «Професійна освіта» 

 

У межах цього напряму представлено такі наукові роботи: 

 

1. Тама роботи: «Технологія формування професійної культури 

майбутнього вчителя початкової освіти»; виконала Мінакова Анастасія 

Михайлівна, студентка 548 групи; науковий керівник: Тимченко А.А., доктор 

філософії в галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти. 

2. Тема роботи: «Формування природничої компетентності майбутнього 

фахівця початкової освіти»; виконала Свистухіна Катерина Сергіївна, 

студентка 548 групи; науковий керівник: Січко І.О., доктор філософії в галузі 

освіти, доцент кафедри початкової освіти. 

3. Тема роботи: «Формування математичної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи»; виконала Зубачевська Марина Віталіївна, 

студентка 248 групи, науковий керівник:  Авраменко К.Б., доктор філософії в 

галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти. 

4. Тема роботи: «Підготовка майбутніх учителів до організації художньо-

творчої діяльності молодших школярів в позаурочний час»; виконала 

Бородина Єлизавета Гергіївна, студентка 548 групи, науковий керівник:  

Казанжи І.В., доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри початкової 

освіти. 



5. Тема роботи: «Формування комунікативної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи»; виконала Сікорська Наталія Ігорівна, студентка 

448 групи, науковий керівник: Білявська Т.М., доктор філософії в галузі 

гуманітарних наук, доцент кафедри початкової освіти. 

 

Кількість 

студентів, 

що взяли 

участь 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

переможців 

(повністю) 

Курс, 

група 

Інститут, 

факультет 

Кількість 

балів 

Місце в 

особис 

тому 

заліку 

5 Зубачевська  

Марина  

Віталіївна 

248 Факультет 

дошкільної 

та початкової 

освіти 

87 1 

 Бородина 

Єлизавета 

Гергіївна 

548 Факультет 

дошкільної 

та початкової 

освіти 

84 2 

 Сікорська Наталія 

Ігорівна 

 

448 Факультет 

дошкільної 

та початкової 

освіти 

80 3 

 

Рекомендовано до участі в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт таких студентів:  

1. Зубачевську Марину Віталіївну (Тема роботи: Формування 

математичної компетентності  майбутніх учителів початкової школи; 

науковий керівник – Авраменко К.Б., доктор філософії в галузі освіти, 

доцент кафедри початкової освіти). 

2. Бородину Єлизавету Гергіївну (Тема роботи: Підготовка майбутніх 

учителів до організації художньо-творчої діяльності молодших 

школярів в позаурочний час); науковий керівник – Казанжи І.В., доктор 

філософії в галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти).  

3. Сікорську Наталію Ігорівну (Тема роботи: Формування комунікативної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи); науковий 

керівник – Білявська Т. М. доктор філософії в галузі гуманітарних наук, 

доцент кафедри початкової освіти.  



Звіт  

про проведення 

І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

(спеціальність 013 Початкова освіта) 

 

Склад журі: 

1. Якименко С. І., доктор філософії в галузі освіти, проф., завідувач 

кафедри  початкової освіти 

2. Казанжи І. В., доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри 

початкової освіти  

3. Авраменко К. Б., доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри 

початкової освіти 

4. Білявська Т. М., доктор філософії в галузі гуманітарних наук, доцент 

кафедри початкової освіти 

5. Паршук С.М., доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри 

початкової освіти  

6. Січко І.О., доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри початкової 

освіти  

7. Рехтета Л.О., доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри 

початкової освіти  

         

Загальна 

кількість 

осіб 

Прізвище, ім’я, по 

батькові переможців 

(повністю) 

Курс, 

група 

Інститут, 

факультет 

Кількість 

балів 

Місце в 

особисто

му 

заліку 

15 

Ейснер Діана Юріївна 

 

 

 

448 

 

факультет 

дошкільної 

та 

початкової 

освіти 

100 

 

 

 

 

 

 

І місце 

 

Сікорська Наталія 

Ігорівна 

 

448 

факультет 

дошкільної 

та 

початкової 

освіти 

 

96 

 

 

 

 

 

ІІ місце 

 

 

Кудіна Віта Андріївна 

 

Мінакова Анастасія 

Михайлівна 

548 

 

 

факультет 

дошкільної 

та 

початкової 

освіти 

 

90 

 

90 

 

 

 

 

 

ІІІ місце 



 Рекомендовано до участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади таких студентів: Ейснер Діану Юріївну, студентку 

448 групи; Сікорську Наталію Ігорівну, студентку  448 групи. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри початкової освіти         С. І. Якименко 


