
Науково-дослідна робота студентів 

(спеціальність «Початкова освіта») 
2018-2019 навчальний рік 

 

План науково-дослідної роботи  

студентів та магістрантів на 2018-2019 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 Участь у конкурсі творчих і наукових робіт студентів та молодих 

учених до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського 

(вересень 2018 року) 

3.2 Участь у студентській науково-практичній конференції «Наука. 

Студентство. Сучасність» (Миколаїв, травень  2019 рік) 

4. Підготувати студентів до участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (спеціальність «Початкова освіта») (І тур – грудень 2018 року; 

ІІ тур – березень 2019 року). Відповідальні: методисти кафедри 

5. Підготувати студентів до участі в конкурсі студентських наукових робіт  

(спеціальність «Початкова освіта») (І тур – листопад 2018 року; ІІ тур – 

грудень 2018 року). 

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

викладачів.  

7. Підготувати та провести науково-практичну конференцію «Педагогіка 

партнерства в навально-виховному процесі початкової школи» (березень 

2019 року; відповідальна – Казанжи І. В.). 



8. Підготувати та провести науково-методичний семінар «Формування 

мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи (лексичний 

рівень)» (лютий 2018 року; відповідальна Білявська Т.М.). 

9. Засідання круглого столу до Дня української писемності та мови (керівник 

– Марущак В.С.; листопад 2018 року) 

10. Засідання круглого столу «Проблеми формування професійної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи в природничих 

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

лютий 2019 року). 

11. Провести засідання круглого столу «Проектування професійно успішної 

особистості майбутнього вчителя початкової школи в освітньо-виховному  

середовищі університету» (керівники – Авраменко К.Б., Рехтета Л.О.; 

березень 2019 року). 

12.  Провести диспут «Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до 

міжкультурного спілкування: проблеми та перспективи» (керівник – 

Казанжи О. В.; квітень 2019 року) 

13.  Провести засідання круглого столу до Дня науки: «Питання гармонійного 

розвитку дітей в контексті сучасної освіти» (керівники – Тимченко А.А., 

Паршук С.М.; травень 2019 року). 

Завідувач кафедри                                                С. І. Якименко 

  



Звіт з науково-дослідної роботи студентів та магістрантів  

за 2018-2019 навчальний рік 

1. Взято участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях відповідно 

до індивідуального плану викладачів. 

у міжнародних конференціях  - 17 

у всеукраїнських конференціях - 20 

2. Участь у наукових заходах у межах університету та факультету:  

2.1 09.11.18 – участь у загальнонаціональному радіодиктанті до Дня 

української писемності та мови (Наумчук С., Дмитренко А., 

Богачук К., Третьякова В.) 

2.2 09.11.18 – участь у ХІХ Міжнародному конкурсі з української мови 

імені Петра Яцика (Богачук К., Третьякова В.) 

2.3 Участь у конкурсі творчих і наукових робіт студентів та молодих 

учених до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського 

(вересень 2018 року) 

3. Підготовлено студентів до участі в ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (спеціальність «Початкова освіта»): 

Загальна 

кількість осіб 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

переможців 

(повністю) 

Курс, 

група 

Інститут, 

факультет 

Кількість 

балів 

Місце в 

особистому 

заліку 

         20 

1.  Бородина 

Єлизавета Георгіївна  
448 

факультет 

дошкільної 

та 

початкової 

освіти 

80 І місце 

 

2. Рахман Нейля 

 
448 

факультет 

дошкільної 

та 

початкової 

освіти 

74 ІІ місце 

 

 

3. Макарова Оксана 

Володимирівна 
348 

факультет 

дошкільної 

та 

початкової 

освіти 

70 ІІІ місце 



 Рекомендовано до участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади таких студентів: Бородину Єлизавету Георгіївну, студентку 

448 групи; Рахман Нейлю, студентку  448 групи. 

Результат: у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади взяла участь 

Рахман Нейля, студентка  448 групи (квітень 2019 року, м. Камянець-

Подільський) 

4.  Проведено І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт (грудень 2018 року). За результатами І туру визначено 

переможців  (І місце – Бородина Є., 448 група, керівник – Якименко С.І.; 

ІІ місце – Кучеренко Т.,  448 гр., керівник – Рехтета Л.О.; ІІІ місце – 

Свирса Л., 448 гр., керівник – Білявська Т.М.).  

Результат: Бородина Єлизавета посіла ІІІ місце у ІІ турі  Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт (квітень 2019 р, м. Вінниця) 

 

5. Проведено засідання круглого столу до Дня української писемності та 

мови (керівник – Марущак В.С.; листопад 2018 року) 

 

Завідувач кафедри                                                С. І. Якименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список наукового товариства студентів та магістрантів 

МНУ імені В.О.Сухомлинського   

(спеціальність «Початкова освіта» 

2018-2019 навчальний рік) 

 

№ 

з/п 

П.І.П Факультет Спеціальність Група 

1. Бородина Є.Г.–  

голова 

товариства 

факультету 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

«Початкова освіта» 448 

група 

2. Ейснер Д. Ю. дошкільної та 

початкової 

освіти 

«Початкова освіта» 348 

група 

3. Гузь В. М. дошкільної та 

початкової 

освіти 

«Початкова освіта»  348 

група 

4. Кудіна В.А. дошкільної та 

початкової 

освіти 

«Початкова освіта» 348 

група 

5. Макарова О.В. дошкільної та 

початкової 

освіти 

«Початкова освіта» 348 

група 

6. Свирса Л.В. дошкільної та 

початкової 

освіти 

«Початкова освіта» 448 

група 

7. Дейнега І. О. дошкільної та 

початкової 

освіти 

«Початкова освіта» 448 

група 

8. Дмитренко А.П. дошкільної та 

початкової 

освіти 

«Початкова освіта» 548 

група 

9. Наумчук С.В. дошкільної та 

початкової 

освіти 

«Початкова освіта» 648 

група 

10. Асеева А.В. дошкільної та 

початкової 

освіти 

«Початкова освіта» 548 

група 

11. Назаренко Я. В. дошкільної та 

початкової 

освіти 

«Початкова освіта» 548 

група 

 

Завідувач кафедри                                                      С. І. Якименко 


