
План роботи кафедри початкової освіти 

 за видами роботи на 2018 – 2019 н. р. 

 

Методична робота  

 МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ  

 

№ 

з/п 
Теми Виконавці 

Термін  

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Особливості реалізації 

Концепції «Нової української 

школи»у 2018-2019н.р. 

Усі викладачі 

кафедри, студенти 4 

курсу та студенти-

магістранти 

Жовтень 

2018 р. 

 

2. Підготовка комплектів 

навчально-методичного 

супроводу для вчителів та 

учнів за програмою «Світ, в 

якому я живу» 

Авторський колектив 

програми (наук. кер. та 

автор ідеї – проф. 

Якименко С.І.) 

Листопад 

2018 р. 

 

3. Формування світогляду  

молодшого школяра в умовах 

нової української школи 

Доц. Авраменко 

К.Б.,студенти 4 курсу та 

2 СК спец. ПО 

Грудень 

2018 р. 

 

4. Обговорення програми курсу 

за вибором для 

загальноосвітніхнавчальнихза

кладів «Уроки 

стійкогорозвитку. Моя 

щаслива планета» (авт. 

Пометун О.І., Онопрієнко 

О.В., Цимбалару А.Д.) 

Доц. Січко І.О, Рехтета 

Л.О., студенти 3 курсу 

та 2 СК спец. ПО 

Лютий 

2019 р. 

 

5. Обговорення орієнтовної 

навчальної програми 

підготовки тренерів для 

навчання педагогічних 

працівників 

Доц. Паршук С.М., 

Тимченко А.А., 

студенти 4 курсу та 

студенти-магістранти 

Березень 

2019 р. 

 

6. Створення розвивального 

середовища для соціалізації 

успішної особистості в 

громадському суспільстві 

Доц. Рехтета Л.О., 

студенти 3 курсу та 2 

СК спец. ПО 

Квітень 

2019 р. 

 



7. Особливості підготовки 

вчителів початкової школи за 

новими  програмами та 

комплектами НМЗ 

Проф. Якименко С.І. Травень 

2019 р. 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Вид робіт 

Підсумковий 

результат (рукопис, 

друкована праця, 

обсяг, тираж тощо) 

Виконавець 
Термін 

виконання 

Відміт

ка про 

викона

ння 

1 2 3 4 5 6 

1. Організаційне засідання 

методичного об’єднання 

кафедри  

Протокол засідання 

(із затвердження 

графіків відкритих 

занять та 

консультацій 

викладачів, 

контролю за 

самостійною 

роботою студентів 

спец. ПО) 

Усі викладачі 

кафедри 

Вересень 

2018 р. 

 

2. Розроблення 

різнорівневих тестів та 

затвердження варіантів 

ректорських 

контрольних робіт з 

різних дисциплін 

Створення банку 

даних, підготовка 

методичних 

матеріалів до друку 

Усі викладачі 

кафедри 

 

 

Жовтень 

2018 р. 

 

Огляд нової наукової та 

методичної літератури 

 Бібліотека 

МНУ, усі 

викладачі 

 

3. Надання методичних 

консультацій з 

дисциплін та робота у 

навчально-методичних 

кабінетах з новою 

літературою 

Випуск стінних та 

методичних газет зі 

студентами  

Усі викладачі 

кафедри 

Протягом 

року 

 

4. Моніторинг якості освіти 

на засадах тестових 

методів оцінювання 

Підготовка 

протоколи до центру 

якості освіти МНУ 

Усі викладачі  

 

Листопад 

 

2018 р. 

 

Спільне засідання 

кафедри з метод 

об’єднаннями базових 

Підготовка 

матеріалів до друку 

у Методичному 

Викл. 

Іванець Н.В. 

 

МЕТОДИЧНА  РОБОТА 



шкіл «Проблеми 

реалізації НУШ» 

віснику 

5. Випуск Методичного 

вісника кафедри за 

матеріалами 3-х 

семінарів та спільному 

засіданні з метод 

об’єднанням базових 

шкіл 

Методичний вісник, 

100 примірників 

Доц. 

Авраменко 

К.Б.,  

Грудень  

 

2018 р. 

 

6. ПроведенняІ туру та 

підведення підсумків 

олімпіади спеціальності 

«Початкова освіта» 

Протоколи перевірки 

робіт 

Доц. Білявська 

Т.М., доц. 

Казанжи І.В. 

методисти з 

дисциплін 

Грудень 

2018 р. – 

січень 

2019 р. 

 

7. Підготовка та участь 

студентів спеціальності 

«Початкова освіта» у ІІ 

турі олімпіади 

Надання 

консультацій  

Доц. Казанжи 

І.В.,Доц. 

Білявська Т.М., 

викладачі 

методичних 

дисциплін 

 

 

Лютий – 

березень 

2019 р. 

 

 

8. Проведення предметних 

тижнів 

конкурс стінних 

газет  

 

9. Підготовка методичних 

матеріалів з дисциплін  

(банку даних зі 

спеціальності ПО) 

Друк. праця (банку 

даних тестових 

завдань 

спеціальності) 

Усі викладачі 

кафедри, 

лаборант 

Дмитренко А. 

Квітень 

2019 р. 

 

10. Спільне засідання 

Круглого столу з 

МОІППО «Нові 

програми та комплекти 

навчально-методичного 

забезпечення для 

початкових шкіл на 

2019-2020н.р.» 

Підготовка 

матеріалів до друку 

у Методичному 

віснику 

Проф. 

Якименко С.І. 

Травень  

2018 р. 

 

11. Випуск Методичного 

вісника кафедри за 

матеріалами 3-х 

семінарів та спільному 

засіданні методичних 

об’єднань базових шкіл 

Методичний вісник, 

100 примірників 

Доц. 

Авраменко К.Б. 

Травень2

018 р. 

 

Наукова робота 

№ 

з/

п 

Вид та назва заходу Виконавці 
Термін  

проведення 

Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 



1 

Участь у Міжнародних та 

Всеукраїнських науково-

практичних конференціях  

всі члени кафедри протягом року  

2 

Отримання довідок про 

впровадження результатів 

дослідження за 

індивідуальними темами 

доц. Січко І. О. 

доц. Рехтета Л. О. 

доц. Марущак В. С. 

протягом року 

 

3 

Сумісне засідання 

кафедри початкової освіти 

ЗЗСО №22 та кафедри 

початкової освіти МНУ 

імені Сухомлинського 

проф. Якименко С. І. 

доц. Казанжи І. В. 

вчитель Нагорна І. В. 

жовтень  

2018 р. 

 

4 

Всеукраїнська науково-

практична конференція із 

проблем вищої освіти 

«Філософсько-

педагогічний феномен В. 

О. Сухомлинського в 

контексті нової 

української школи» 

всі члени кафедри листопад  

2018 р. 

 

5 

Круглий стіл «Актуальні 

проблеми навчання 

першокласників в умовах 

Нової української школи» 

доц. Казанжи І. В. 

доц. Авраменко К. Б. 

доц. Тимченко А. А. 

лютий 

 2019 р. 

 

6 

Міжвузівська науково-

практична конференція 

«Початкова школа в 

європейському освітньому 

просторі: проблеми і 

перспективи» 

проф. Якименко С. І. 

доц. Казанжи О. В. 

доц. Білявська Т. М. 

доц. Паршук С. М. 

квітень 

2019 р. 

 

 

Міжнародна діяльність та академічна мобільність  

№ Зміст запланованих заходів Дата Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Розробка концепції розвитку  

міжнародної діяльності кафедри 

початкової освіти факультету 

дошкільної та початкової освіти 

Вересень  

2018 р. 

Казанжи О.В.  

2. Участь студентів у міжнародних 

конференціях 

Протягом року Білявська Т.М.  

3. Участь викладачів кафедри у 

міжнародних наукових 

конференціях 

Протягом року Казанжи І.В.  

4. Участь студентів у міжнародних 

конкурсах та проектах 

Протягом року Казанжи О.В.  



5. Підписання договорів з 

європейськими університетами.  

Протягом року Викладачі кафедри  

6. Організація круглих столів і 

вебінарів за участю 

представників іноземних 

закладів освіти. 

Протягом року Викладачі кафедри  

7. Публікація результатів науково-

дослідної діяльності викладачів 

та співробітників кафедри у 

міжнародних фахових виданнях. 

Протягом року Викладачі кафедри  

8. Підвищення сумарного 

показнику якості науково-

дослідної діяльності кафедри за 

рейтингом наукометричної бази 

даних Scopus та іншими 

Протягом року Викладачі кафедри  

9. Пошук міжнародних грантів для 

участі викладачів 

(співробітників) кафедри, 

докторантів, аспірантів, 

студентів 

Протягом року Казанжи О.В. 

Білявська Т.М. 

 

10. Проведення заходів до Дня 

Європи 

Травень  

2018 року 

Казанжи О.В.  

 

Профорієнтаційна діяльність  

№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведен

ня 

Місце проведення Кількість 

залучених 

осіб 

Відповідальні 



 

Науково-дослідна роботи студентів та магістрантів 

№ 

з/п 
Теми Виконавці 

Термін  

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Участь у міжнародних та 

всеукраїнських конференціях 

відповідно до 

індивідуального плану 

викладачів. 

Викладачі, студенти 

магістранти 

Упродовж 

року 

 

2. Участь у наукових заходах у 

межах університету та 

факультету (наукові семінари, 

Викладачі, студенти 

магістранти 

Упродовж 

року 

 

1. Арт-практикум 

для 

старшокласників 

«Подорож у 

Казколенд» (в 

рамках «Тижня 

професій») 

15 

листопада 

2018 року 

Приміщення 

факультету 

дошкільної та 

початкової освіти, 

актова зала МНУ 

ім. В. О. Сухомлинсь

ого 

 Казанжи О. В. 

2. Проведення 

заходу до Дня 

Визволення 

Миколаєва від 

німецько-

фашистських 

загарбників «Тих 

днів не змовкне 

слава»(із 

залученням 

учнівЗОШ 

м. Миколаєва) 

28 

березня 

2019 року 

126 ауд.  Казанжи О. В. 

3. Відвідування шкіл 

з агітаційною 

програмою 

«Слово про 

вчителя». 

Протягом 

року 

ЗОШ м. Миколаєва  Викладачі 

кафедри 



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) 

Викладачі, студенти 

магістранти 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень 

2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень 

2019 року 

 

4. Підготувати студентів до 

участі в ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської 

олімпіади (спеціальність 

«Початкова освіта»)  

Відповідальні 

методисти кафедри: 

І тур – 

грудень 

2018 року; ІІ 

тур – 

березень 

2019 року 

 

5. Підготувати студентів до 

участі в конкурсі 

студентських наукових робіт  

(спеціальність «Початкова 

освіта») 

Викладачі кафедри, 

студенти, магістранти 

І тур – 

листопад 

2018 року; ІІ 

тур – 

грудень 

2018 року 

 

6. Робота в межах проблемних 

груп та гуртків відповідно до 

індивідуальних планів 

викладачів.  

Викладачі кафедри, 

студенти, магістранти 

Упродовж 

року 

 

7. Засідання круглого столу до 

Дня української писемності 

та мови  

Керівник –  

Марущак В.С. 

Листопад 

2018 року 

 

8. Підготувати та провести 

науково-методичний семінар 

Відповідальна –  

Білявська Т.М. 

Лютий 2019 

року 

 



«Формування мовної 

компетентності майбутніх 

учителів початкової школи 

(лексичний рівень)». 

9. Засідання круглого столу 

«Проблеми формування 

професійної компетентності 

майбутніх учителів 

початкової школи в 

природничих науках» 

лютий 2019 року). 

Керівник –  

Січко І. О 

Лютий 2019 

року 

 

10. Підготувати та провести 

науково-практичну 

конференцію «Педагогіка 

партнерства в навчально-

виховному процесі 

початкової школи»  

Відповідальна – 

Казанжи І. В. 

Березень 

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 у контексті 

сучасної освіти»  

Керівники – Тимченко 

А.А., Паршук С.М. 

Травень 

2019 року 

 

 

Виховна робота 

1. 3 вересня “Україна на карті Європи” 

Святкова лінійка для першокурсників, 

урочисті кураторські 

години 

Марущак В.С., 

Білявська Т.М. 

куратори академічних 

груп І курсу, куратори 

груп 

2. протягом 

2018-

2019н.р. 

Організаціяперевіркипоселення та умов 

проживаннястудентів у гуртожитку, 

дотримання студентами правил 

внутрішньогорозпорядку 

Марущак В.С., 

Білявська Т.М.-

куратори академічних 

груп І курсу 

https://drive.google.com/file/d/0B6mbipmLa0SUZUh1UXJ2a1U5NlU/view?usp=sharing


 

3. 

03.09.2018р. 

- 

30.09.2018р. 

Проведенняроботи (кураторських годин, 

бесід) з першокурсниками з метою 

їхадаптації до вимогнавчання у ВНЗ 

Марущак В.С., 

Білявська Т.М. -

куратори академічних 

груп І курсу 

4. 7-10вересня 

«Миколаїв – моя маленька Батьківщина» 

Кураторськігодини до Дня міста, свято на 

вул..Соборній 

Куратори академічних 

груп 

5. 21 вересня 

«Бажаємо Україні миру» 

День Миру  (виховні бесіди, кураторські 

години) 

Куратори академічних 

груп 

6. 22 вересня 

Виховні години до 

ДняпартизанськоїславиУкраїни 

«Партизанськими стежками» 

Куратори академічних 

груп 

7. 
Протягом 

вересня 

Бесіди до 100 річниці народження 

В. О. Сухомлинського та  річниці з Дня 

створення університету. 

 

Куратори академічних 

груп 

8. 

вересень – 

жовтень 

Переглядвідеоролику «Україна-НАТО: 

історія та майбутнє»  
Куратори академічних 

груп 

9. вересень-

листопад 

«Екологічна осінь» 

Проект 
Січко І.О. 

10. Протягомве

ресня 

Участь викладачів у засіданняхпедагогічних 

рад базовихшкіл 

Викладачікафедрипоча

тковоїосвіти 

11. Перший 

тиждень 

жовтня 

Кураторські години «Учитель – моя 

майбутня професія » 

 

Куратори академічних 

груп 

12. 

15-21 

жовтня 

Виставка художньо-творчих робіт  з 

образотворчого мистецтва студентів 

спеціальності «Початкова освіта», 

приурочена до Дня художника 

Паршук С.М. 

13. 13 жовтня «ВідСечі-до Майдану»  

Виховні бесіди до Дня українського козацтва  

Куратори академічних 

груп 

14. 20 жовтня Підсумкова конференція з педагогічної 

практики студентів IV, ІІ (СК) курсів 

Викладачі кафедри 

початкової освіти 

15. 27-28 

жовтня 

«Ти пам’ятай, ніколи не забудь…» 

День визволення України від нацистських 

загарбників, покладання квітів, виховні 

бесіди, кураторські години 

Куратори академічних 

груп 

16. 

жовтень 

(останній 

тиждень) 

«Чисте подвір’я» 

Суботник на галявині «Віри,надії,любові» та 

у будинку людей похилого віку та інвалідів 

м. Миколаєва 

І курс ( куратори 

академічних 

групМарущак В.С., 

Білявська Т.М.) 

17 

Жовтень-

листопад 

Відвідування студентами обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. 

О.Гмирьова, ознайомлення з науковим 

фондом та роботою закладу 

Куратори академічних 

груп 

18 

Листопад ( 

ІІ тиждень) 

«Розквітай же, українське слово!», «Мово 

моя материнська, квітни в душі й на вустах!» 

Заходи до Дня української мови та 

писемності 

Марущак В. С. 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=142&calendar=memory&holiday=220&year=2017


19 
6-

9.11.2018р. 

«Наркоманія та наркотичназалежність»  

кураторські години до Всесвітнього дня без 

тютюну 

Куратори академічних 

груп 

20 16 

листопада 

«Планета толерантності» 

Виховні години 

Куратори академічних 

груп 

21 17 

листопада 

«Сучасний студент – який він?», виховні 

заходи 

 

Куратори академічних 

груп 

22 22-25 

листопада  

«Скорботнойпам’ятісвічадо» 

Акція «Запали свічку»в рамках проведення 

Дня пам’яті жертв голодомору 

Куратори груп 

23 1 грудня «Я маю право жити!» 

Кураторська година до дня порозуміння з 

ВІЛ -інфікованими 

Куратори академічних 

груп 

24 

Грудень ( ІІ-

ІІІ тиждень) 

«Миколай іде,щастя в дім несе» 

Благодійні акції до Дня Святого Миколая 

Авраменко К.Б., 

Казанжи О.В., 

куратори академічних 

груп 

25 

Грудень ( ІІІ 

тиждень) 

«Яскраві вогні Новорічної ялинки» 

Виставка творчих робіт студентів 

спеціальності «Початкова освіта» 

Паршук С.М. 

26 

Протягом 

року 

Організація та проведення екскурсій до 

обласного Краєзнавчого музею (флотські 

казарми), музею Суднобудування і флоту, 

музею Партизанської слави і підпілля 

Куратори груп, органи 

студентського 

самоврядування 

27 
Протягом 

року 

Проведення інструктажів з техніки безпеки. Куратори груп 

28 

Протягом 

року 

Випуск стінгазет до видатних та знаменних 

дат 

Куратори груп, органи 

студентського 

самоврядування 

29 

Протягом 

року 

Проведення суботників, трудових десантів 

по наведенню порядку на закріпленій 

території та її озеленення 

Куратори груп, органи 

студентського 

самоврядування 

30. 
Протягом 

року 

Відвідання театрів, музеїв, інших культурно-

мистецьких установ і заходів 

Куратори груп 

31. Протягом 

року 

Здійснення систематичного контролю за 

відвідуванням занять студентами та якості 

навчання 

Куратори груп 

 

Планування щодо якості функціонування сайту факультету дошкільної 

та початкової освіти 



1. З метою забезпечення якості функціонування сайту факультету дошкільної та 

початкової освіти проводити роботу за напрямами: 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін виконання 

1 Поновленняінформації по розділам сайту: головна; структура 

факультету (Структура кафедри дошкільної освіти; структура 

кафедри початкової освіти; структура кафедри загальної 

педагогіки та інклюзивної освіти).  

 

вересень 

2 Поновлення інформації по розділам сайту: студентське життя 

(гордість факультету; розклад занять). 

Вересень-жовтень 

3 Поновлення інформації по розділам сайту: абітурієнту (анкети; 

можливості працевлаштування; спеціальності; умови вступу) 

Вересень-жовтень 

4 Поновлення інформації по розділам сайту: навчальний процес (у 

закладці Студентське життя), дисципліни, педагогічна практика. 

Вересень-

листопад 

5 Постійне поновлення інформації на Головній сторінці сайту 

новинами про події на факультеті. 

 

 

Кафедри факультету проінформовані про правильність подання 

інформації і отримали пам’ятку: 

ПАМ’ЯТКА ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАМІТОК НА САЙТ: 

1. Заголовок (чіткий, точний, лаконічний) 

2. Основна думка - одна тема (не поєднуйте в одному тексті різні 

події) 

3. Основний текст максимум на півсторінки. Відповідаємо на 

питання: коли відбулося? що відбулося? де? (хто організатор, 

якщо говоримо про конференцію: основні напрями роботи, 

висновки) 

4. Авторський підпис під заміткою 

5. Якісні фото (не в документі Word, а окремими файлами), 

бажано в оригіналі (не менше 1 мб) 

 

Матеріали надсилати на e-mail: 

alla.timoti@gmail.com 

Вересень-травень 

 

2. Дотримуватися розпорядження № 200 по університету «Про 

розміщення інформації на сайтах структурних підрозділів». 

3. Дотримуватися розпорядження по університету № 60 від 14.03.2017 

«Про розміщення інформації на сайті університету та засобах масової інформації» 

п.2.2. Інформацію та фото про заходи, що проводяться, подавати у той же 

день до 16.30 год., або наступного робочого дня до 9.00 год, якщо захід 

проведений напередодні. 

 

 

Завідувач кафедри                                                                        С. І. Якименко 


