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СПИСОК ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ВИДИ РОБОТИ ПО КАФЕДРІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

№ ПІП відповідальної особи Вид роботи 

1 проф. Якименко Світлана Іванівна 
Завідувач кафедри початкової освіти, керівник центру 

навчально-методичної роботи «Школа майбутнього 

вчителя», завідувач навчальної лабораторії з методик 

початкової освіти 

2 доц. Авраменко Квітослава Богданівна Методична робота 

3 доц. Філімонова Тетяна Володимирівна Наукова робота 

4 ст. викл. Білявська Тетяна Миколаївна Науково-дослідна робота зі студентами 

5 доц. Паршук Світлана Миколаївна Виховна робота 

6 доц. Січко Ірина Олександрівна Профорієнтаційна робота 

7 доц. Іванець Наталія Володимирівна  Практика студентів спеціальності 013 Початкова освіта, 

керівник волонтерської групи 

8 ст. викл. Тимченко Алла Анатоліївна Ведення сайту факультету та кафедри 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ (доц. Авраменко К. Б.) 

Методична робота є важливою складовою освітнього процесу й спрямована на вирішення завдань із підвищення якості підготовки 

фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації, методів та освітніх технологій. 

Основними напрямами методичної роботи є: 

 перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи; 

 створення силабусів та / або навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами 

до рівня підготовки фахівців початкової освіти; 

 організація системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів та аспірантів; 

 аналіз забезпеченості освітнього процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, 

навчальних і методичних посібників та рекомендацій; 

 вивчення, узагальнення й поширення педагогічного досвіду, формування педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення 

знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента; 

 організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної та методичної літератури; 

 сприяння у розширенні сфер застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних 

підручників, посібників, електронних портфоліо, презентацій, тестів і програмного забезпечення освітнього процесу; 

 вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю 

за самостійною роботою студентів. 

Центрами навчально-методичної роботи при кафедрі є методична рада та школа «Майбутнього вчителя». 

З метою підвищення професійної майстерності викладачів використовуються різноманітні форми методичної роботи: 

 навчально-методичні конференції, засідання кафедри з навчально-методичних питань (методична рада); 

 методичні семінари, педагогічні читання з актуальних питань виховання і навчання, конкурси професійної майстерності; 

 методичні тижні кафедри; 

 відкриті та інструктивно-методичні заняття;  

 майстер-класи; 

 контрольні та взаємні відвідування занять; 

 виставки педагогічних досягнень викладачів; 

 аналітичні дослідження з питань методики навчання студентської молоді; 

 методичні консультації; 

 індивідуальна самоосвітня робота викладачів кафедри; 
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 індивідуальні та групові консультації із викладачами з реалізації управлінських функцій або для надання методичної допомоги з 

питань планування роботи, визначення змісту, форм методичної, організаційної роботи. 

№ п/п Термін 

виконання 

Форма роботи Зміст роботи  Організатори, 

відповідальні за 

проведення 

Примітка 

Засідання 

№1 

вересень Організаційне 

засідання методичного 

об’єднання кафедри 

Визначення змісту та затвердження графіків на 

2020-21 н. р. : відкритих занять та консультацій 

викладачів, контролю за самостійною роботою 

студентів спеціальності ПО, роботою над силабусами 

дисциплін та дистанційними курсами; обговорення та 

затвердження плану роботи. 

Завідувач кафедри 

Якименко С. І., 

доцент кафедри 

Авраменко К. Б., 

викладачі кафедри 

 

Засідання 

№2 

жовтень Педагогічні читання 

«Інноваційна 

педагогічна діяльність 

як особливий вид 

творчої діяльності 

викладача» 

План педагогічних читань 

1.1.Критерії педагогічних інновацій. 

1.2.Коло ідей: 

 Формування готовності викладачів до інноваційної 

професійної діяльності; 

 Перспективний педагогічний досвід. 
1.3.Пропозиції щодо оформлення рекомендацій 

педагогічних читань. 

 

Завідувач кафедри 

Якименко С. І., 

викл. кафедри Іванець 

Н.В., викладачі кафедри 

 

Засідання 

№3 

листопад Ділова гра  

Впровадження в 

освітній процес 

сучасних 

інформаційних 

технологій 

План проведення ділової гри 

1.1.Зміст та види інформаційних технологій. 

1.2. Визначення правил та власне проведення  ділової 

гри з реалізації інформаційних технологій в освітньому 

процесі закладів вищої освіти. 

1.3. Обґрунтування рекомендацій для впровадження в 

освітній процес сучасних інформаційних технологій. 

 

Завідувач кафедри 

Якименко С. І., 

ст. викладач  

Тимченко А.А. , 

викладачі кафедри 

 

Засідання 

№4 

грудень Випуск методичного 

віснику кафедри 

початкової освіти 

«Родзинки фахової 

майстерності» 

Збір та опрацювання матеріалів, підготовка до друку 

Методичного вісника кафедри початкової освіти 

(Випуск 11). 

Завідувач кафедри 

Якименко С. І., 

доцент кафедри 

Авраменко К. Б., 

викладачі кафедри, 

студенти, випускники 
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спеціальності 

 Методичний 

фестиваль «Шляхи 

вдосконалення фахової 

компетенції студента» 

Підготовка та проведення І етапу олімпіади студентів  

спеціальності «Початкова освіта» теоретична  та 

практична частина у вигляді  методичного фестивалю. 

Визначення переможців та їх підготовка до ІІ туру. 

Завідувач кафедри 

Якименко С. І., 

доцент Білявська Т.М., 

викладачі кафедри 

 

Засідання 

№5 

січень Моніторинг якості 

освіти на засадах 

тестових методів 

оцінювання та 

результатів зимової 

сесії студентів 

Порівняльний аналіз результатів  зимової сесії із 

написанням ректорських контрольних робіт студентів 

спеціальності «Початкова освіта» 

Завідувач кафедри 

Якименко С. І.,  

викладач  Іванець Н.В.,  

викладач Філімонова 

Т.В.  

 

Засідання 

№6 

лютий Ярмарок педагогічних 

ідей.  Створення умов 

для розвитку креативної 

особистості майбутнього 

вчителя 

План проведення ярмарку 

1.1.Визначення креативності особистості студента 

1.2. Вплив креативності на професійне становлення 

майбутнього вчителя 

1.3. Обґрунтування рекомендацій щодо розвитку 

креативності особистості майбутніх педагогів 

Завідувач кафедри 

Якименко С. І., 

викладач  

Філімонова Т.В. , 

викладачі кафедри 

 

Засідання 

№7 

березень Аукціон. Творчий підхід 

до роботи з 

обдарованими 

студентами 

План проведення аукціону 

1.1. Види творчості студентів 

1.2. Оформлення виставки-аукціону 

1.3.Підсумки та переможці аукціону. 

Завідувач кафедри 

Якименко С. І., 

доцент Паршук С.М. , 

викладачі кафедри 

 

Засідання 

№8 

квітень Методичний турнір 

Шляхи реалізації 

технології 

особистісного розвитку 

під час вивчення 

предметів природничо-

математичного циклу 

План проведення методичного турніру 

1.1. Види технологій у природничо-математичній 

освіті. 

1.2. Обґрунтування рекомендацій щодо реалізації 

технології особистісного розвитку під час вивчення 

предметів природничо-математичного циклу  

Завідувач кафедри 

Якименко С. І., 

доценти кафедри 

 Січко І.О.,  

Авраменко К. Б., 

викладачі кафедри 

 

Засідання 

№9 

травень Творчий звіт 

«Особливості роботи  

вчителів та учнів за 

авторською програмою 

«Світ, в якому я живу» 

План проведення творчого звіту. 

1.1.Ознайомлення з авторськими напрацюваннями. 

1.2. Відвідування уроків учителів, які працюють за 

даною програмою 

1.3. Обґрунтування рекомендацій щодо 

Авторський колектив 

програми (наук. кер. – 

проф. Якименко С.І.), 

вчителі ЗОШ 
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(3-4 клас) 

Засідання 

№ 10 

червень Моніторинг якості 

освіти на засадах 

тестових методів 

оцінювання та 

результатів літньої сесії 

студентів 

Порівняльний аналіз результатів  літньої сесії із 

написанням ректорських контрольних робіт студентів 

спеціальності «Початкова освіта» 

Завідувач кафедри 

Якименко С. І., викладач  

Іванець Н.В.,  

викладач Філімонова 

Т.В. , викладачі кафедри 

 

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ (доц. Казанжи І. В.) 

Наукова тема кафедри початкової освіти: «Інноваційно-технологічна підготовка майбутніх учителів початкової школи у закладі вищої 

освіти». 

Основною метою наукової роботи кафедри є теоретичне обґрунтування та практична апробація основних інноваційно-технологічних 

підходів щодо професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах закладу вищої освіти.  

Проблема дослідження обумовлена необхідністю ефективно організувати освітній процес, забезпечити належний рівень фахової 

підготовки вчителя початкової школи, сформувати інноваційно-технологічну готовність здобувачів вищої освіти  до роботи в сучасній 

школі. 

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри є: 

 участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних 

конференціях; 

 написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо; 

 стажування професорсько-викладацького складу кафедри в навчальних закладах України та закладах зарубіжних країн; 

 наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, навчальними закладами різних 

рівнів акредитації, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо; 

 залучення студентів до наукової роботи та інше. 
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№ п/п Термін 

виконання 

Форма роботи Зміст роботи Організатори, 

відповідальні за 

проведення 

Примітка 

Засідання 

№1 

вересень Організаційне 

засідання кафедри в 

рамках наукової теми 

Визначення змісту роботи та затвердження графіку 

засідань на 2020-2021 н.р. 

Завідувач кафедри 

Якименко С. І., 

доц. Філімонова Т. В., 

викладачі кафедри 

 

Засідання 

№2 

листопад Науковий семінар 

«Підготовка майбутніх 

учителів початкових 

класів до використання 

інноваційних 

технологій на уроках в 

школі І ступеня» 

План наукового семінару 

1.1.Аналіз проблеми підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до використання інноваційних 

технологій. 

1.2.Критерії ефективної творчої діяльності майбутніх 

учителів. 

1.3.Змістова характеристика використання 

інноваційних технологій в початковій школі. 

 

Завідувач кафедри 

Якименко С. І., 

доц. Філімонова Т. В., 

викладачі кафедри 

 

Засідання 

№3 

січень Круглий стіл 

«Формування 

ключових та 

предметних 

компетентностей 

молодших школярів за 

допомогою сучасних 

медіатехнологій» 

План проведення круглого столу 

1.1.Необхідність вровадження медіаосвіти в освітній 

процес початкової школи. 

1.2. Порівняння типових освітніх програм Нової 

української школи. 

1.3. Онлайн-сервіси для створення медіа продукції. 

 

Завідувач кафедри 

Якименко С. І.,  

доц. Філімонова Т. В., 

викладачі кафедри 

 

Засідання 

№4 

березень Науковий фестиваль 

«Алея наукових 

досліджень» 

Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт. Визначення 

переможців та їх підготовка до участі в ІІ турі. 

Завідувач кафедри 

Якименко С. І., 

ст. викл. Білявська Т. М., 

викладачі кафедри, 

студенти спеціальності 

 

Засідання 

№5 

травень Звітній марафон 

«Стежинками наукової 

діяльності» 

Звіти викладачів кафедри з наукової діяльності. 

Представлення результатів роботи. 

Завідувач кафедри 

Якименко С. І., 

викладачі кафедри 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ (ст. викл. Білявська Т. М.) 

Науково-дослідна робота студентів вищого навчального закладу є одним із напрямів їхньої самостійної роботи, важливим чинником 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів. 

Науково-дослідна робота студентів охоплює два взаємопов’язаних аспекти: 

а) навчання студентів елементів дослідної діяльності, організації та методики наукової творчості; 

б) наукові дослідження, які здійснюють студенти під керівництвом професорсько-викладацького складу. 

Зміст і характер науково-дослідної роботи студентів визначаються: 

– науковою проблематикою науково-дослідної і науково-методичної діяльності кафедр, факультетів, вищого навчального закладу 

загалом; 

– тематикою досліджень, які здійснюють кафедри у співпраці зі  школами; 

– умовами дослідної роботи студентів, наявністю бази дослідження, можливостей доступу до потрібної наукової інформації, 

наявністю комп’ютерної техніки та кваліфікованого наукового керівництва. 

Науково-дослідна діяльність студентів вищого закладу освіти здійснюється такими напрямами: 

– науково-дослідна робота як невід’ємний елемент навчального процесу, що належить до календарно-тематичних та навчальних 

планів, навчальних програм і є обов'язковою для всіх студентів; 

– науково-дослідна робота, що здійснюється поза навчальним процесом у межах студентського науково-творчого товариства, у 

наукових гуртках, проблемних групах тощо; 

– науково-організаційні заходи (конференції, конкурси, олімпіади тощо). 

Науково-дослідну роботу студентів спрямовано на розвиток системи інтелектуальних здібностей особистості: інтуїції (пряме бачення 

суті речей без обґрунтування); креативності (творче) мислення (здатність висувати нові ідеї, гіпотези, способи розв’язання проблемних 

задач); творчої уяви (самостійне створення нових образів, які реалізовано в результатах діяльності); дивергентності мислення (здатність 

запропонувати декілька підходів до розв’язання задачі, визначати проблеми, об’єкти наукового дослідження); асоціативності мислення 

(здатність використовувати асоціації, у т. ч. аналогії). 

 Форми науково-дослідної роботи:  

– написання рефератів з конкретної теми у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і 

професійно орієнтованих, спеціальних дисциплін, курсів спеціалізації та за вибором; 

– виконання практичних, семінарських і самостійних завдань, контрольних робіт, які містять елементи проблемного пошуку; 

– виконання нетипових завдань дослідницького характеру у процесі різних видів педагогічної практики; 
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– розроблення методичних матеріалів із використанням дослідницьких методів (спостереження, анкетування, бесіда, соціометрія 

тощо); 

- робота проблемних груп та наукових гуртків; 

– підготовка і захист курсових робіт, наукових статей пов’язаних з проблематикою досліджень кафедри початкової освіти. 

 

№ з/п Термін виконання Форма роботи Зміст роботи  Організатори, 

відповідальні за 

проведення 

Примітка 

1. Вересень 1.Участь у науково-

практичній конференції 

«Ідеї В.О.Сухомлинського 

в контексті сьогодення» 

1.Самостійний добір наукових 

літературних джерел (книг, статей), 

офіційних документів.  

2. Уточнення проблеми (теми) і 

складання змісту науково-дослідної 

роботи. Формулювання гіпотези, 

визначення завдань, визначення 

методології дослідження.  

3.Підготовка доповідей,  тез, статей. 

На рівні університету; 

 
 

2. Жовтень  2.Проведення І туру 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових 

робіт 

1. Підготовка теоретичних та практичних 

завдань до І туру. 

2. Проведення олімпіади. 

3. Визначення результатів 

Завідувач кафедри 

Якименко С. І., 

доцент кафедри 

Білявська Т. М.., 

викладачі кафедри 

 

3. 

 

Листопад  

 

 

 

 

 

 

 

3.Проведення І туру 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових 

робіт 

1.Самостійний добір наукових 

літературних джерел (книг, статей), 

офіційних документів.  

2. Уточнення проблеми (теми) і 

складання змісту науково-дослідної 

роботи. Формулювання гіпотези, 

визначення завдань, визначення 

методології дослідження.  

Завідувач кафедри 

Якименко С. І., 

доцент кафедри 

Білявська Т. М.., 

викладачі кафедри 
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Грудень 

 

3.Систематизація накопиченого 

матеріалу відповідно до плану роботи. 

4. Статистичне оброблення зібраних при 

експериментальному дослідженні 

матеріалів.  

5. Літературне оформлення результатів 

дослідження. Формулювання висновків 

науково-дослідної роботи. 

6. Перевірка робіт. Підготовка звіту за 

результатами конкурсу. 

4. Лютий  

Березень 

 

4. Проведення наукового 

семінару до Дня рідної 

мови  

1. Визначення проблеми (теми)  науково-

дослідної роботи. Формулювання 

гіпотези, визначення завдань.  

2.Підготвка проектів, презентацій, 

доповідей. 

Білявська Т.М.  

5. Квітень 3. Участь у ІІ турі 

Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

1. Підготовка студентів-переможців 

спеціальності 013 Початкова освіта до 

ІІ туру за відповідними напрямами. 

2. Підготовка документації до участі в 

ІІ турі. 

Завідувач кафедри 

Якименко С. І., 

доцент кафедри 

Білявська Т. М.., 

Авраменко К.Б.,  

Паршук С.М.,  

Січко І.О. 

 

6.            Травень  Участь у науково-

практичній конференції 

«Наука. Студентство. 

Сучасність» 

1.Самостійний добір наукових 

літературних джерел (книг, статей), 

офіційних документів.  

2. Уточнення проблеми (теми) і 

складання змісту науково-дослідної 

роботи. Формулювання гіпотези, 

визначення завдань, визначення 

методології дослідження.  

3.Підготовка доповідей,  тез, статей. 

На рівні університету  
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ (доц. Філімонова Т. В.) 

 

Виховна робота є важливим компонентом освітнього процесу. Вона спрямовується на забезпечення гармонійного цілісного розвитку 

особистості, формування в студентів гуманістичного світогляду, соціально-політичної орієнтації, моральності й культури, виховання 

студентів на основі національних традицій та культурно-історичного надбання українського народу. 

Нормативно-правова база організації виховної роботи зі студентами. 

Виховна робота на кафедрі базується на: 

1. Конституції України; 

2. Законі України “Про освіту”; 

3. Законі України “Про вищу освіту”; 

4. Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки; 

5. Указ Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання» (затвердженого 18.05.2019 № 286/2019); 

Мета і завдання виховання 

Соціально-економічний, політичний, суспільний розвиток у національному і світовому контекстах, зокрема, посилення соціальної 

ролі особистості, гуманізація та демократизація суспільства, інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технології в усьому світі 

основним завданням ставлять внесення змін в освіту України, виведення її на світовий рівень. Розв’язання цього завдання неможливе без 

значного поліпшення виховання майбутніх учителів у відповідних закладах вищої освіти України. Сучасний етап історичного розвитку 

суспільства характеризується: 

 становленням української державності; 

 інтеграцією України в міжнародне Європейське Співтовариство; 

 побудовою громадянського демократичного суспільства. 

Головна мета виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, 

досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина 

Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. Основними цілями 

виховання громадянина України треба вважати: високу освіченість; національну свідомість, працелюбність, соціальну активність; високі 

моральні якості; патріотичність; зорієнтованість на шанобливе і поважливе ставлення до себе й оточення; відповідальність; жертовність; 

благородство, оптимістичність світогляду; почуття власної гідності й чемності; вольовитість, мужність; чуттєво-емоційну та поведінкову 

культуру. 
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Мета виховання конкретизується через систему виховних завдань, що є загальними не тільки для кафедри, а й для всього суспільства 

в цілому. 

Важливими виховними завданнями в сучасних умовах є: 

 забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів; 

 введення молодої людини у світ соціального, господарського, політичного, інтелектуального, етичного, культурного досвіду 

людства й українського народу; 

 виховання правової культури: поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки – герба, прапору й гімну, 

знання та дотримання законів; 

 освоєння накопиченого людством знання в усіх галузях діяльності; 

 виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції, 

оволодіння актуальними методами здобування знань і практичного їх використання; 

 формування соціальної активності та відповідальності особистості через залучення студентів до процесу державотворення; 

 виховання культури мислення й культури розумової діяльності; 

 формування мовної культури, володіння і вживання української мови; 

 виховання внутрішньої потреби в суспільнокорисній праці, формування актуальної, мотиваційної структури праці; 

 виховання родинної свідомості, етики та інших доброчинностей, притаманних українському народові; 

 ствердження розуміння своєї родини, оселі, батьківського дому як відправної і кінцевої фізичної, духовної, моральної межі 

життя; 

 виховання розуміння внутрішньої потреби й високої цінності українського громадянства; 

 культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, 

толерантності, поваги до жінки, любові до рідної землі; 

 спонукання студентів факультету до активної протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, 

антигромадській діяльності; 

 формування в суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культу соціально активної, фізично здорової та духовно 

багатої особистості; 

 створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та 

організаторів; 

 забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, 

таланту та самореалізації; 
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 плекання поваги до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, дотримання й розвиток його 

демократичних та академічних традицій. 

У реалізації зазначеної мети на кафедру початкової освіти покладається завдання забезпечити фундаментальну наукову, 

загальнокультурну, практичну підготовку фахівців, що визначають темпи і рівень науково-технічного та соціального прогресу, сприяють 

утвердженню гуманістичних і національних ідеалів, норм людського співжиття, формуванню інтелектуального потенціалу нації як найвищої 

цінності суспільства. 

Кафедра початкової освіти має спрямувати виховний процес на глибоке розуміння студентами переваг обраної ними професії, 

усвідомлення соціального призначення і місця, яке вона займає в ієрархії професій, що сформує в майбутнього педагога не лише моральне 

задоволення, почуття гордості за правильність обраного трудового шляху, але й почуття відповідальності перед молодими поколіннями, 

суспільством, державою за якість виконання свого соціального обов’язку. 

Основні напрямки виховної роботи 

Реалізація основних принципів і завдань виховання здійснюється за загальноприйнятими пріоритетними напрямами: 

1. Організаційно-методичне забезпечення: 

  аналіз науково-методичного забезпечення навчального процесу і розроблення заходів щодо його оптимізації та раціонального 

планування виховної роботи кафедри;. 

  співпраця з іншими структурними підрозділами університету щодо забезпечення виховного процесу стандартами освіти, 

навчальними планами і програмами; 

  організація, участь у підготовці та проведенні відкритих (показових) виховних заходів. 

        2. Національно-патріотичне виховання: 

 формування національної свідомості й відповідальності за долю України; 

 виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті; 

 культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та 

ін.); 

 виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій. 

       3. Військово-патріотичне виховання: 

 прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; 

 виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України; 

 виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством; 

 формування політичної та правової культури особистості; 



14 
 

 залучення студентської молоді до участі в доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху. 

       4 .Інтелектуально-духовне виховання: 

 формування почуття власної  гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни; 

 формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні 

власних переконань; 

 становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків. 

5. Громаянсько-правове виховання: 

 повагу до Конституції, законів держави, прийнятих у ній правових норм, сформованість потреби в їх дотриманні, високій 

правосвідомості; 

 досконалі знання і володіння державною мовою, турботу про піднесення її престижу; 

 увагу до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу, усвідомлення своєї належності до нього як його представника, 

спадкоємця і наступника; 

 дисциплінованість, працьовитість, завзятість, почуття дбайливого господаря своєї землі, піклування про її природу, екологію; 

 гуманність, шанобливе ставлення до культури, традицій, звичаїв національних меншин, що проживають у країні, високу культуру 

міжнаціонального спілкування. 

        6.Естетичне виховання: 

 розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності; 

 формування в молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях і кращих надбаннях 

світової культури; 

 вироблення вмінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне в повсякденному 

житті. 

          7. Трудове виховання: 

 формування особистості, яка свідомо і творчо ставиться до праці в умовах ринкової економіки; 

 формування почуття господаря та господарської відповідальності; 

 розвиток умінь самостійно та ефективно працювати. 

         8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя: 

 виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя; 

 формування знань і навичок фізичної культури в житті людини; 

 забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів; 
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 фізичне, духовне та психічне загартування; 

 формування потреби в безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань; 

 створення умов для активного відпочинку студентів. 

Наведені напрямки виховання тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного, мають самостійне теоретико-методологічне значення. 

Разом з тим усі вони утворюють цілісну систему виховання. 

Фундаментом становлення світогляду молодої людини, на якому формуються фахові знання та професійна відповідальність, має стати 

національне виховання. Глобальний простір, у який інтегрується наша студентська молодь, передбачає засвоєння надбань культури різних 

народів. Тому постає потреба в здатності студентської молоді до входження у світовий соціокультурний простір – за умови збереження 

української національної ідентичності. 

Національне виховання на кафедрі повинно здійснюватись через: 

 забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання в дусі патріотизму й поваги до Конституції України; 

 прищеплення студентам демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод, поваги до традицій, культури, 

віросповідання та мови спілкування народів світу; 

 формування в молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти й 

самореалізації особистості; 

 стимулювання в молоді прагнення до здорового способу життя; 

 розвиток гуманістичної освіти, що ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності; 

 утвердження національної ідеї, що сприяє національній самоідентифікації, розвитку культури, оволодінню цінностями світової 

культури, загальнолюдськими надбаннями; 

 формування в студентів потреби й уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, 

художньо-естетичної, трудової, екологічної культури; 

 формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури; 

 вироблення здатності до самостійного мислення, суспільного вибору й діяльності, спрямованої на процвітання України; 

 створення системи неперервної мовної освіти, що забезпечує обов’язкове оволодіння громадянами України державною мовою й 

можливість опановувати рідну (національну), практично володіти іноземною мовою; 

 сприяння розвитку високої мовної культури громадян; 

 вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин в університеті. 

Система національного виховання студентів в університеті включає: 

1. Виховну роботу зі студентами на навчальних заняттях усіх форм. 
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2. Позанавчальну виховну роботу; наукову та громадську діяльність студентів у різноманітних молодіжних об’єднаннях, клубах, гуртках і 

спортивних секціях. 

Концептуальними критеріями виховання і вихованості студентів є: 

 ставлення до людей суспільства, природи і самого себе; 

 активність життєвої позиції; 

 рівень правомислення і правосвідомості студентів; 

 рівень громадянської, політичної свідомості, поведінки; 

 рівень моральної свідомості; 

 ціннісні орієнтації студентів; 

 рівень культури, форми й засоби культурного самовияву та самоствердження; 

 творчі здобутки молоді; 

 конструктивність або ж деструктивність поведінкових проявів студентів; 

 самовідчуття студентів (соціальне, етичне та ін.). 

Освіта і виховання є найважливішими компонентами культури, духовності, суспільної свідомості. Правильно організоване виховання 

студентської молоді формує повноцінну цілісну особистість. 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін виконання Організатори, відповідальні за 

проведення 

Примітка 

1 2 3 4 5 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Урочиста лінійка для  першокурсників 

спеціальності 013 Початкова освіта факультету 

початкової освіти МНУ імені В.О.Сухомлинського 

01.09.2020 р. Завідувач кафедри, викладачі 

кафедри, студенти спеціальності 
 

2. Організація перевірки поселення та умов 

проживання студентів спеціальності 013 Початкова 

освіта у гуртожитку, дотримання студентами 

правил внутрішнього розпорядку. 

Протягом  

2020 – 2021 н.р. 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

3.  Проведення роботи (кураторських годин, бесід) з 

першокурсниками з метою їх адаптації до вимог 

навчання у ЗВО 

01.09.2020 р. - 30.09.2021 р. Завідувач кафедри, 

куратори академічних груп 

I курсу 

 

4. Організація та проведення систематичної роботи 

студентського старостату з приводу виконання їх 

Протягом  

2020 – 2021 н.р. 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
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обов'язків 

5. Проведення кураторських годин Протягом  

2020 – 2021 н.р.,  

два рази на місяць 

Куратори академічних груп  

6. Проведення виховних годин  Протягом  

2020 – 2021 н.р. 

два рази на місяць  

Куратори академічних груп  

7.  Здійснення систематичного контролю за 

відвідуванням занять студентами та якості 

навчання 

Протягом  

2020 – 2021 н.р. 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

8. Поновлення наочної агітації та стендів, що 

відображають життя спеціальності, роботу органів 

студентського самоврядування  

Вересень 2020 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, органи 

студентського самоврядування 

 

9. Проведення інструктажів з техніки безпеки у всіх 

академічних групах спеціальності 013 Початкова 

освіта 

01.09-05.09.2020 р. Куратори академічних груп  

10 Проведення профорієнтаційної роботи серед учнів 

шкіл м. Миколаєва 

жовтень 2020 р. 

лютий-березень 2021 р. 

Завідувач кафедри, викладачі   

11. Організація та проведення батьківських зборів жовтень 2020 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

12. Організація та проведення свята Останнього 

дзвоника. Нагородження студентів грамотами. 

червень 2021 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, органи 

студентського самоврядування 

 

13. Організація та проведення урочистого вручення 

дипломів випускникам 2021 р. 

червень 2021 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, органи 

студентського самоврядування 

 

ІІ. НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Організація відвідування студентами музею історії 

МНУ ім. В.О.Сухомлинського, музею 

Старофлотські казарми 

Протягом  

2020 – 2021 н.р. 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
 

2.  Відвідування дітей-війни «Ніхто не забутий, ніщо 

не забуте» концерт студентів у Миколаївському 

будинку людей похилого віку  (волонтерська 

травень 2021 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп,  

Іванець Н.В. 
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група) 

3.  Організація та участь у святкуванні та проведенні 

урочистих заходів з нагоди : 

- Дня створення МНУ ім. В.О. Сухомлинського 

(106 років); 

- 102-річчя з дня народження видатного педагога 

В.Сухомлинського 

- Дня вчителя; 

- Дня студента; 

- Дня незалежності України; 

- Дня народження Т.Г. Шевченка; 

- Дня пам’яті Чорнобильської катастрофи; 

- Дня конституції України 

 

 

вересень 

 

вересень 

 

вересень 

листопад 

серпень 

березень 

квітень 

червень 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, студактив 
 

4. Прийняти участь в акції «Запали свічку» в рамках 

проведення Дня пам’яті жертв голодомору 

«Скорботной пам’яті свічадо»  

листопад 2020 р.  Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, студактив 
 

5. Впровадження практики волонтерської роботи 

студентів ЗВО у будинках сиріт, інтернатах 

(волонтерська група) 

січень 2021 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп,  

Іванець Н.В. 

 

6.  Підготовка і проведення тижня мови до Дня 

української писемності та мови «Мови рідной 

животворне джерело» 

20.11.2020 р. Білявська Т.М., студенти  

7.  Проведення заходів до Міжнародного дня пам’яті 

жертв Голокосту 

Листопад 2020 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, студактив 

 

8.  Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні - покладання 

квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні; 

- хвилина мовчання; 

20 листопада 2020 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, студактив 

 

9. Проведення заходів до 205-ї річниці з дня 

народження Т.Г. Шевченка 

9 травня 2021 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, студактив 

 

10. Участь у обласних, міських та університетських 

заходах, присвячених 77-ої річниці визволення 

Миколаєва від нацизму 

26 березня 2021 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, студактив 
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11. Участь у обласних, міськіх та університетських 

заходах, присвячених Дню перемоги та Дню 

пам’яті та примирення 

Травень 2021 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

12. Проведення бесід та лекцій зі студентами з питань 

толерантності й терпимості   у  міжнаціональних 

відносинах,  збереження миру,  злагоди між усіма 

народами, етнічними,   національними, релігійними 

групами. 

Протягом  

2020 – 2021 н.р. 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

13. Проведення на кураторських годинах 

 тематичних бесід та виховних годин: 

«Ми будуємо Україну – європейську демократичну 

країну», «Україна – для нас. Ми – для України», 

«Шлях державності і волі», Державотворець», та ін. 

Протягом  

2020 – 2021 н.р. 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

14. Проведення конкурсу «Кращий знавець 

національних традицій свого краю»  на 

кураторських годинах. 

Протягом  

2020 – 2021 н.р. 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

15. Проведення фотоконкурсу «Україна на долоні». Жовтень-листопад 

2020 р. 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

Ш. ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1.  Круглий стіл «Герой. Патріот. Лідер»   Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

2.  Тематичні кураторські години до Дня Перемоги: 

«ПАМ'ЯТЬ ВІЙНИ – ЦЕ ПАМ'ЯТЬ СЕРЦЯ!» 

 Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

ІV. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ 

1. Організація та проведення заходів разом з 

бібліотекою імені О. Гмирьова 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

2. Конкурс творчих і наукових робіт «У слові 

розкривається душа» 

Травень 2021 р.  Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
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3. Благодійна акція «Милосердний Великдень»  Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

4. «Наші жінки найрозумніші!!!» Вікторина до 

міжнародного дня жінок. 
 Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

V. ГРОМАДСЬКО-ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

1. Соціально-політичне інформування студентів   щотижня  

протягом 2020-2021 н.р. 

Куратори академічних груп  

2.  Диспут на тему: «Мої громадянські права та 

обов’язки» 

вересень-жовтень 2020 р.  Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

3. Проведення індивідуальних бесід зі студентами- 

порушниками дисципліни. 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

4. Бесіда-інструктаж із безпеки життєдіяльності на 

літній період 

Червень 2021 р.  Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

5.  Проведення заходів щодо протидії хабарництву, 

зловживанням і корупції в закладах освіти:  

-встановлення скриньки довіри;  

-проведення анкетування студентів факультету;  

-проведення бесід щодо недопущення корупційних 

ситуацій 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

6. Проведення заходів з профілактики проявів 

насильства та торгівлі людьми:  

-тематичні бесіди;  

-участь у конференціях, тренінгах та семінарах 

 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

VІ. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1.  Ознайомлення з шедеврами світового мистецтва 

(відвідування театру, філармонії, музеїв, художніх 

виставок) 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

2. Виставка творчих робіт студентів 

 -«Свято врожаю»;  

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
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-«Романс жовтневої жоржини»;  

- «Різдвяна історія»;  

- «Вишиваночка барвиста»; 

3. Проведення заходів до Всесвітнього Дня охорони 

навколишнього середовища            «Залиши 

нащадкам блакитну планету»: 

 - акції з прибирання підлеглих територій; 

 - акція « Калиновий гай»;  

- благодійна акція «Сонце на підвіконні» з 

озеленення аудиторій факультету; 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

4. Фотовиставка «Україна – наша Батьківщина» 

 

Лютий 2021 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

5. Фотовиставка «Мій дідусь захищав Батьківщину» Травень 2021 року Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

6. Фотоконкурс «Мені подобається моя професія» Жовтень  2020 р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

7.  Проведення циклу виховних бесід та лекцій за 

темами: 

- «Естетичний ідеал сучасної молодої людини»;  

- «Морально-естетичний вигляд студентської 

молоді, імідж, презентація та стиль життя». 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

VІІ. ТРУДОВЕ ВИХОВАННЯ 

1. Залучення студентів до робіт з благоустрою 

прилеглої території, учбових приміщень, 

гуртожитків 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

2. Проведення суботників, трудових десантів по 

наведенню порядку на закріпленій території та її 

озеленення. 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
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3. Організація комплексу заходів щодо реалізації 

Всеукраїнської програми «Гуртожиток – наш дім!»  

з метою  прибирання та благоустрою території 

університету, гуртожитків, ремонту кімнат в 

гуртожитках силами студентів (мешканців). 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

VІІІ.ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

1. Заходи до Всесвітнього дня здоров’я: 

 - флешмоб «Зарядка факультету»; 

 - участь спортивних команд факультетів у 

Спартакіаді університету 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

2.  Заходи до Всесвітнього дня без тютюну: 

 -акція «Міняємо цукерки на цигарки»;  

- медіапроект «Я не палю, а ти?»  

-курс лекцій «Наркоманія та наркотична 

залежність» 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

3. Планування та проведення заходів щодо реалізації 

Концепції загальнодержавної  програми «Здоров’я 

2020: український вимір». 

Протягом 2020 -2021 н.р. Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТЕМА КАФЕДРИ 

Тема: Інноваційно-технологічна підготовка майбутніх учителів початкової школи у закладі вищої освіти 

Категорія: університетська 

Замовник: Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Реєстраційний номер: 0120U002208 

Тип роботи: прикладна 

Термін виконання: січень 2020-грудень 2021 рр. 

Планові показники виконання НДР: 

Форми представлення результатів 

та їх кількість 

На весь період виконання наукової 

теми 

На перший рік виконання 

(2020 рік) 

На другий рік 

виконання 
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 І півріччя ІІ півріччя (2021 рік) 

Фахова стаття в журналі категорії 

Б 
8 3 0 5 

Фахова стаття 2 2 0 0 

Публікації у виданнях 

наукометричної бази Web of 

Science / Scopus 

7 

2 Web of Science  

(по 1 виконавцю) 

2 Scopus (по 3 виконавця) 

1 Scopus (2 виконавця) 

2 Web of Science  

(по 2 виконавця) 

3 

1 Web of Science (1 

виконавець) 

1 Scopus  

(3 виконавця) 

1 Scopus  

(2 виконавця) 

3 

1 Web of Science  

(1 виконавець) 

1 Web of Science (2 

виконавця) 

1 Web of Science (2 

виконавця) 

1 Scopus  

(3 виконавця) 

 

Отримання авторських свідоцтв 38 13 10 15 

Підготовка призера Всеукр. конк. 

наук. робіт 
2 1 0 1 

Стаття у виданнях країн ОЄСР 30 10 9 11 

Публікація монографії 3 (2 по 2 виконавця) 

1 розділ 

1 (2 виконавця) 

1 розділ 

1 (2 виконавця) 

 
1 

Участь у конференції 24 7 4 13 

 

План наукової роботи на ІІ півріччя 2020 року 

 

№ 

з/п 
Виконавець 

 

Етап виконання 

НДР на ІІ 

півріччя 2020 

року 

Розділ 

(визначається 

для кожного 

виконавця 

індивідуально) 

Очікуваний результат 

(визначається для кожного 

виконавця індивідуально 

щомісячно) 

Форми представлення результатів 

(визначається для кожного виконавця 

індивідуально щомісячно) 

1 Науковий 

керівник –  

док. філ. в гал. 

осв., проф. 

Якименко С. І. 

Діагностико-

концептуальний 

етап 

 

Авторська 

інтегрована 

особистісно-

орієнтована 

технологія в 

процесі 

Вересень 

Вивчення та аналіз 

літератури з проблематики 

дослідження 

Вересень  

1. Статті у виданнях наукометричної бази Web 

of Science: написання основного тексту 

2. Монографія: написання 1 розділу 

Жовтень 

Побудова наукового 

Жовтень 

1. Статті у виданнях наукометричної бази Web 
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підготовки 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти 

апарату дослідження of Science: написання висновків / подання 

2. Монографія: написання 2 розділу 

3. Участь у конференції: написання тез / 

подання до редакції 

Листопад 

Діагностування рівнів 

комплексної професійної 

компетентності здобувачів 

вищої освіти 

Листопад 

1. Статті у виданнях наукометричної бази Web 

of Science: отримання статті 

2. Монографія: подання у видавництво / 

отримання 

 

Грудень 

Концепція авторської 

інтегрованої особистісно-

орієнтованої технологія в 

процесі підготовки 

майбутніх фахівців 

початкової освіти 

Грудень  

1. Статті у виданнях наукометричної бази Web 

of Science: отримання статті 

2. Участь у конференції: написання тез / 

подання до редакції 

 

 

2 Паршук С.М. Діагностико-

концептуальний 

етап 

 

Ігрові технології 

в процесі 

мистецько-

технологічної 

підготовки 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти 

Вересень 

Вивчення та аналіз 

літератури з проблематики 

дослідження 

Вересень  

1. Стаття у виданнях наукометричної бази Web 

of Science: написання основного тексту 

2. Стаття у виданнях країн ОЄСР: огляд 

літератури, написання анотації. 

Жовтень 

Побудова наукового 

апарату дослідження 

 

 

 

 

 

Жовтень 

1. Стаття у виданнях наукометричної бази Web 

of Science: написання висновків 

2. Стаття у виданнях країн ОЄСР: Написання 

основного тексту. 

2. Авторське свідоцтво: підготовка документів 

Листопад 

Діагностування рівнів 

комплексної професійної 

Листопад 

1. Стаття у виданнях наукометричної бази Web 

of Science: отримання статті 
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компетентності здобувачів 

вищої освіти 

2. Стаття у виданнях країн ОЄСР: Написання 

висновків  

3. Авторське свідоцтво: подача документів 

Грудень 

Концепція ігрових 

технологій в процесі 

мистецько-технологічної 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти 

Грудень  

1. Стаття у виданнях країн ОЄСР: отримання 

статті  

2. Авторське свідоцтво: отримання свідоцтва 

 

3 Білявська Т.М.  Технологія 

проблемного 

навчання в 

процесі мовної 

підготовки 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти 

Вересень 

Вивчення та аналіз 

літератури з проблематики 

дослідження 

Вересень 

1. Статті у виданнях країн ОЄСР: огляд 

літератури з проблематики статті, написання 

анотації та вступу 

Жовтень 

Побудова наукового 

апарату дослідження 

Жовтень 

1. Стаття у виданнях країн ОЄСР: опис 

результатів статті, інтерпретація результатів та 

написання висновків до статті 

2. Авторське свідоцтво: підготовка документів 

Листопад 

Діагностування рівнів 

комплексної професійної 

компетентності здобувачів 

вищої освіти 

Листопад 

1. Стаття у виданнях країн ОЄСР: опис 

результатів статті, інтерпретація результатів та 

написання висновків до статті 

2. Авторське свідоцтво: подача документів 

Грудень 

Концепція технології 

проблемного навчання в 

процесі мовної підготовки 

майбутніх фахівців 

початкової освіти 

Грудень 

1. Стаття у виданнях країн ОЄСР: подання 

статті до редакції та робота з рецензентами 

 

4 Авраменко К.Б. Діагностико-

концептуальний 

етап 

 

Моделювання та 

конструювання в 

процесі 

математичної 

Вересень 

Вивчення та аналіз 

літератури з проблематики 

дослідження 

Вересень  

1. Стаття у виданнях наукометричної бази Web 

of Science: написання основного тексту 
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підготовки 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти 

Жовтень 

Побудова наукового 

апарату дослідження 

Жовтень 

1. Стаття у виданнях наукометричної бази Web 

of Science: написання висновків 

Листопад 

Діагностування рівнів 

комплексної професійної 

компетентності здобувачів 

вищої освіти 

Листопад 

1. Стаття у виданнях наукометричної бази Web 

of Science: отримання статті 

2. Стаття у виданнях країн ОЄСР: огляд 

літератури, написання анотації. 

Грудень 

Концепція технології 

моделювання та 

конструювання в процесі 

математичної підготовки 

майбутніх фахівців 

початкової освіти 

Грудень  

1. Стаття у виданнях країн ОЄСР: опис 

результатів статті, інтерпретація результатів та 

написання висновків до статті / подання статті 

до редакції та робота з рецензентами 

5 Тимченко А.А. 

 

 

Діагностико-

концептуальний 

етап 

 

Технології 

групового 

навчання в 

процесі 

підготовки 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти 

Вересень 

Вивчення та аналіз 

літератури з проблематики 

дослідження 

Вересень 

1. Стаття у виданнях країн ОЄСР: огляд 

літератури з проблематики статті, написання 

анотації та вступу 

Жовтень 

Побудова наукового 

апарату дослідження 

Жовтень 

1. Стаття у виданнях країн ОЄСР: опис 

результатів статті, інтерпретація результатів та 

написання висновків до статті 

2. Авторське свідоцтво: підготовка документів 

Листопад 

Діагностування рівнів 

комплексної професійної 

компетентності здобувачів 

вищої освіти 

Листопад 

1. Стаття у виданнях країн ОЄСР: опис 

результатів статті, інтерпретація результатів та 

написання висновків до статті 

2. Авторське свідоцтво: подача документів 

Грудень 

Концепція технологій 

групового навчання в 

процесі підготовки 

Грудень 

1. Стаття у виданнях країн ОЄСР: подання 

статті до редакції та робота з рецензентами 

2. Авторське свідоцтво: отримання свідоцтва 
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майбутніх фахівців 

початкової освіти 

3. Участь у конференція: написання тез; 

відправка тез. 

6 Рехтета Л.О. 

 

 

Діагностико-

концептуальний 

етап 

 

Технології 

навчання 

математиці на 

основі 

розв’язання 

задач 

(Р. Г. Хазанкін) в 

процесі 

підготовки 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти 

Вересень 

Вивчення та аналіз 

літератури з проблематики 

дослідження 

Вересень 

1. Стаття у виданнях країн ОЄСР: огляд 

літератури з проблематики статті, написання 

анотації та вступу 

2. Авторське свідоцтво: підготовка документів 

Жовтень 

Побудова наукового 

апарату дослідження 

Жовтень 

1. Стаття у виданнях країн ОЄСР: опис 

результатів статті, інтерпретація результатів та 

написання висновків до статті 

2. Авторське свідоцтво: подача документів 

Листопад 

Діагностування рівнів 

комплексної професійної 

компетентності здобувачів 

вищої освіти 

Листопад 

1. Стаття у виданнях країн ОЄСР: подання 

статті до редакції та робота з рецензентами 

2. Участь у конференція: написання тез; 

відправка тез. 

Грудень 

Концепція технології 

навчання математиці на 

основі розв’язання задач 

(Р. Г. Хазанкін) в процесі 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти 

Грудень 

1. Стаття у виданнях країн ОЄСР: отримання 

статті 

2. Авторське свідоцтво: отримання свідоцтва 

 

7 Січко І.О. Діагностико-

концептуальний 

етап 

 

Проектна 

технологія у 

процесі 

природничої 

підготовки 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти 

Вересень 

Вивчення та аналіз 

літератури з проблематики 

дослідження 

Вересень 

1. Авторське свідоцтво: підготовка документів 

Жовтень 

Побудова наукового 

апарату дослідження 

Жовтень 

1. Стаття у виданнях країн ОЄСР: огляд 

літератури з проблематики статті, написання 

анотації та вступу 

2. Авторське свідоцтво: підготовка документів 
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Листопад 

Діагностування рівнів 

комплексної професійної 

компетентності здобувачів 

вищої освіти 

Листопад 

1. Стаття у виданнях країн ОЄСР: опис 

результатів статті, інтерпретація результатів та 

написання висновків до статті 

2. Авторське свідоцтво: подача документів 

Грудень 

Концепція проектної 

технології у процесі 

природничої підготовки 

майбутніх фахівців 

початкової освіти 

Грудень 

1. Стаття у виданнях країн ОЄСР: подання 

статті до редакції та робота з рецензентами 

 

8 Іванець Н. В. Діагностико-

концептуальний 

етап 

 

Технології 

розвитку 

критичного 

мислення в 

процесі 

підготовки 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти 

Вересень 

Вивчення та аналіз 

літератури з проблематики 

дослідження 

Вересень 

1. Монографія: робота над 1 розділом 

Жовтень 

Побудова наукового 

апарату дослідження 

Жовтень 

1.  Монографія: робота над 2 розділом / подання 

у видавництво 

2. Авторське свідоцтво: підготовка документів 

Листопад 

Діагностування рівнів 

комплексної професійної 

компетентності здобувачів 

вищої освіти 

Листопад 

1. Монографія: отримання монографії 

2. Авторське свідоцтво: подача документів 

3. Стаття у виданнях країн ОЄСР: огляд 

літератури з проблематики статті, написання 

анотації та вступу; опис результатів статті, 

інтерпретація результатів та написання 

висновків до статті 

Грудень 

Концепція технологій 

розвитку критичного 

мислення в процесі 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти 

Грудень 

1. Стаття у виданнях країн ОЄСР: отримання 

статті 

2. Авторське свідоцтво: отримання свідоцтва 

3. Стаття у виданнях країн ОЄСР: подання 

статті до редакції та робота з рецензентами 
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концептуальний 

етап 

 

Технології 

інтерактивного 

навчання в 

процесі 

підготовки 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти 

Вересень 

Вивчення та аналіз 

літератури з проблематики 

дослідження 

Вересень  

1. Стаття у виданнях наукометричної бази Web 

of Science: написання основного тексту 

2. Стаття у виданнях країн ОЄСР: огляд 

літератури, написання анотації. 

Жовтень 

Побудова наукового 

апарату дослідження 

Жовтень 

1. Стаття у виданнях наукометричної бази Web 

of Science: написання висновків  

2. Стаття у виданнях країн ОЄСР: Написання 

основного тексту. 

Листопад 

Діагностування рівнів 

комплексної професійної 

компетентності здобувачів 

вищої освіти 

Листопад 

1. Стаття у виданнях наукометричної бази Web 

of Science: отримання статті 

2. Стаття у виданнях країн ОЄСР: Написання 

висновків  

Грудень 

Концепція технологій 

інтерактивного навчання в 

процесі підготовки 

майбутніх фахівців 

початкової освіти 

Грудень  

1. Стаття у виданнях країн ОЄСР: отримання 

статті  

 

 

 

Завідувач кафедри                                                                                                                                                  С. І. Якименко 
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