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e-mail: fakultetdoshkilnoyi@i.ua 

e-mail кафедри початкової освіти: kppo@ukr.net  

 

Інформація про склад керівних органів факультету: 

 

Декан факультету: 

Степанова Тетяна Михайлівна – доктор педагогічних наук,  професор 

тел. (0342) 37-89-53 

 

Заступник декана: 

Курчатова Анжеліка Віталіївна – доктор філософії в галузі освіти, доцент 

 

2.  ВІДОМОСТІ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ Й ФАКУЛЬТЕТУ 
 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського  налічує 10 

навчальних корпусів, 3 гуртожитки, 2 буфети. В тому числі: 

3 науково-дослідні лабораторії, 8 спортивних залів, спортивні майданчики, тир, що 

закріплені за університетом відповідним наказом МОН України (№ 346 від 6 березня 

2017 р.), військовий полігон. 

Студентські їдальні забезпечують гаряче харчування студентів та працівників 

університету.  

Три гуртожитки займають загальну площу 18 803,3 кв. м. потужністю 1164 місця. 

У 2016 році проведено поточний ремонт рулонного покриття покрівлі гуртожитку №2, 

встановлено систему оповіщення гуртожитку №2, виконано метрологічну повірку 

приладу обліку теплової енергії в гуртожитку №1. Проводиться капітальний ремонт 

гуртожитку №2 (перепланування поверхових санітарних блоків). У гуртожитках 

проводяться постійні поточні ремонти приміщень загального користування.  

Матеріально-технічна база навчальних лабораторій, аудиторій та майстерень 

відповідає навчальній програмі, планується її поновлення новим обладнанням та 

приладами.  

Загальний парк комп’ютерів налічує 574 одиниць, з яких 70% складають 

комп’ютери нового покоління. Забезпечено доступ працівників університету та 

студентів до віддалених серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Рівень 

комп’ютеризації університету в цілому забезпечує потреби навчального процесу та 

адміністративно-господарського управління.  

Технічне оснащення навчального процесу здійснюється за допомогою технічних 

засобів під час викладання лекцій та проведення практичних занять. Важливим 

напрямком покращання організації навчального процесу є його комп’ютеризація. 

Постійно ведеться робота з оновлення технічних засобів навчання.  

Рівень оснащеності навчального процесу технічними засобами навчання 

відповідає в повній мірі сучасним вимогам у підготовці фахівців. Для розміщення 
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кафедр та їх науково-педагогічного персоналу факультет дошкільної та початкової 

освіти Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського 

використовує приміщення власного фонду.  

На сьогодні матеріально-технічна база факультету дошкільної та початкової 

освіти дає можливість забезпечити виконання викладацьким і навчально-допоміжним 

персоналом своїх функціональних обов’язків та дозволяє забезпечити необхідний 

рівень проведення лекційних і практичних, індивідуальних занять у навчальних 

аудиторіях.  

Студенти МНУ імені В.О. Сухомлинського мають можливість оздоровитись у 

спортивно-оздоровчому таборі «Моряна», розташованому на березі Чорного моря, у 

якому можуть відпочивати близько 70 студентів, викладачів та співробітників.  

Матеріально-технічне забезпечення факультету дошкільної та початкової освіти 

за станом на 2017 повністю відповідає потребам навчального процесу: 15 навчальних 

аудиторій, 2 комп’ютерних класи. Аудиторії для занять студентів обладнані 

сучасними справними меблями, навчальними приладами, музичними інструментами 

тощо.  

Основним джерелом інформаційного забезпечення студентів і викладачів є 

бібліотека з її фондами та електронні засоби інформації. Фонд бібліотеки нараховує 

481133 примірників навчально-наукової літератури, майже 211730 державною мовою 

та 450 найменувань періодичних видань. Забезпеченість основними підручниками 

становить 100% за всіма дисциплінами. Усі студенти та викладачі мають доступ до 

Інтернету та електронної бібліотеки університету. 

Наукова бібліотека оснащена новітньою комп’ютерною технікою та 

обладнанням. Приміщення бібліотеки має сучасний інтер’єр, затишок і комфорт для 

роботи читачів та працівників університету. Інформацію про наявність бібліотеки 

подано в таблиці. 

Студенти спеціальності  012 Дошкільна освіта повністю забезпечені 

підручниками і навчальними посібниками за дисциплінами навчального плану.  

 

Матеріально-технічна та інформаційна база по закладу в цілому 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

станом на 05.04.2017 р. 

№ 

п\п 

Назви аудиторій (лабораторій, 

майстерень) 

Загальна 

площа, 

кв.м. 

У тому числі: 

власна, 

кв.м. 

орендована, 

кв.м. 

здана в оренду 

(суборенда), 

кв.м. 

1.  Загальна площа навчального 

закладу 
253 057 84 400 168 657 198 

2.  Навчальна площа: 

у т.ч.: 
214 177 45 607 168 570 – 

- аудиторії; 

9 357 9 357 – – - лабораторії та навчально-

виробничі майстерні; 

- спортивні зали, стадіон,  

(Рибаківка) 

спортивні майданчики, 

плавательний басейн,  

203 531 34 961 168 570 – 



військовий полігон, тир; 

- комп’ютерні класи; 1 004 1 004 – – 

- читальні зали 285 285 – – 

3.  Приміщення для науково-

педагогічного (педагогічного) 

персоналу 

3 074 3 074 – – 

4.  Бібліотека 980 980 – – 

5.  Їдальні, буфети 556 556 – 163 

6.  Гуртожитки  

(житлова площа) 
10 553 10 553 – 2 

7.  Службові приміщення 

(коридори, санвузли, 

сходинкові клітини тощо) 

22 195 22 108 87 33 

8.  Студентські поліклініки або 

медичний пункт 
28 28 – – 

9.  Складські приміщення та інші 

допоміжні споруди 
1 494 1 494 – – 

 

Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 

 

Найменування 

лабораторії, 

спеціалізованого 

кабінету, їх площа 

Найменування обладнання, устаткування, їх кількість 

Аудиторія № 126; 

127,5 м2 

Мультимедійний проектор acer 3D Ready DLP Texas in 

STRUMENTS (1 од.) 

Кабінет  

№ 01.401;  

 38,2/ 19,1 м2 

Мультимедійний проектор SONY-SUGA UPL-ES4  

(1 од.) 

наочність (таблиці, схеми, навчально-методична література) 

Кабінет  

№ 01.413; 

 53,5 м2 

Магнітна дошка. мультимедійна система (екран проектор, 

ноутбук) 

Кабінет  

№ 01. 414;  

54,7 м2 

Ноутбук, навчально-методична література, 

Мультимедійний проектор SONY-SUGA UPL-ES4  

(1 од.) 

Кабінет  

№ 01.113;  

 73 м2 

Комп’ютери (samtron -9; mag – 9; LG – 2;nutech -1; snusun-8) 

 

Кабінет  

№ 01.408 

55,7 кв. м2 

Наочність (таблиці, схеми), дошка 

Кабінет  

№ 01.412 

12,2 м2 

Магнітна дошка, наочність (таблиці, схеми), навчально-

методична література 

Кабінет  

№ 01.414 

54,7 м2 

Фортепіано, аудіо система, навчально-методична література 

Кабінет  

№ 01.416 

Ноутбук, навчально-методична література, 

наочність (таблиці, схеми)  



33,4 м2 

Кабінет  

№ 01.418 

56,4 м2 

 

Магнітна дошка, наочність (таблиці, схеми), навчально-

методична література 

Кабінет  

№ 01.420 

55.5 м2 

Наочність (таблиці, схеми), дошка 

Кабінет  

№ 01.422 

37,1 м2 

Наочність, аудіо система, навчально-методична література 

Кабінет  

№ 01.424 

71,5 м2    (разом з 

факультетом 

іноземної філології) 

Наочність (таблиці, схеми), ноутбук 

Кабінет  

№01.405 

35,1 м2 

Ноутбук, навчально-методична література, 

наочність (таблиці, схеми) 

Кабінет  

№ 01.411 

54,1 м2 

Наочність (таблиці, схеми), дошка 

Кабінет  

№ 01.413 

53,5 м2 

Магнітна дошка. мультимедійна система (екран проектор, 

ноутбук) 

Кабінет  

№ 01.415 

17,3 м2 

Мультимедійна система (екран проектор, ноутбук), 

наочність (таблиці, схеми) 

Кабінет  

№ 01.417 

52,1 м2 

Магнітна дошка. мультимедійна система (екран проектор, 

ноутбук) 

Кабінет  

№ 01.419 

55 м2 

 

Ноутбук, наочність (таблиці, схеми) 



3. ІСТОРІЯ, ДОСЯГНЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ 

КАФЕДРИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

У 2014 році на базі кафедр педагогіки початкової освіти та методики початкової 

освіти утворено кафедру початкової освіти, яку очолила доктор філософії у галузі 

освіти, професор Якименко С. І. 

На кафедрі працюють 13 викладачів. 

Провідною метою діяльності кафедри є: 

 підготовка спеціалістів початкового навчання, які здібні вирішувати психолого-

педагогічні, науково-методичні та організаційні завдання з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей молодших школярів; 

 фахівців, обізнаних в нових педагогічних та інформаційних технологіях 

навчання та виховання, здібних використовувати сучасні наукові методи педагогічних 

досліджень для удосконалення навчально-виховної роботи в школі І ступеня; 

 спеціалістів початкового навчання, здатних самостійно опановувати нові знання, 

критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень педагогіки і 

методики початкової освіти. 

Проводяться різноманітні благочинні акції, рейди, трудові десанти та інші 

заходи для дітей сиротинців, для людей похилого віку та інвалідів, та центру 

реабілітації «Надія», Червоного Хреста: «Зірка надії», «Святий Миколай мандрує 

світом», «Рука допомоги», «Запали різдвяну зірку в кожній душі» та інші. 

До наукової діяльності викладачі кафедри активно залучають студентів. Однією 

із основних форм роботи є організація та проведення студентських науково-

практичних конференцій, на яких порушуються актуальні питання нашого сьогодення. 

Колектив кафедри працює прикладною науковою темою «Підготовка майбутніх 

фахівців початкової освіти в умовах нової української школи» (2017-2019 рр.). 

Заключено договори про співпрацю з 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. 



На базі кафедри ведеться робота над змістом, методичним та практичним 

наповненням та удосконаленням навчальних дисциплін з урахуванням кредитно-

модульної системи, постійний пошук і впровадження активних методів навчання, що 

спонукають студентів до розвитку їх розумово-пізнавальної та самостійної діяльності, 

формування творчого мислення. 

Колектив кафедри працює над удосконаленням навчально-виховного процесу за 

такими напрямками: ефективне здійснення між предметних зв’язків, розширення форм 

і методів контролю за самостійною роботою, розвиток творчої активності 

(мультимедійні презентації, оформлення стендів, виготовлення наочного матеріалу 

тощо), інноваційні процеси навчання. 

На регулярних методичних семінарах кафедри постійно обговорюються важливі 

освітні питання, а саме: 

а) Актуальні питання сучасної педагогіки. 

б) Підходи до визначення педагогічних трансформацій. 

в) Інноваційні підходи до навчання та виховання. 

г) Використання новітніх комп’ютерних технології у процесі навчання  

д) Використання комп’ютерного цифрового відео у навчанні. 

е) Навчання за допомогою комп’ютера та інтернет-ресурсів. 

ж) Використання комп’ютерних технологій під час організації самостійної роботи 

студентів. 

з) Показ та обговорення відкритого заняття з практичних курсів дисциплін, що 

вивчаються. 

Кожна дисципліна, що викладається на кафедрі, забезпечується підручниками та 

методичними посібниками. Викладачами розроблено методичні рекомендації, 

посібники для проведення практичних, індивідуальних занять з дисциплін та для 

організації самостійної роботи студентів, вказівки для написання курсових та 

дипломних робіт та складання державних іспитів. 

Єдність навчальної та виховної роботи. Цей принцип є одним з головних для 

підготовки вчителів початкових класів, так як у початковій школі особливо інтенсивно 

йде процес формування особистості дитини, розвиток і становлення всіх її розумових, 

моральних, естетичних, громадянських та інших якостей. Тому кафедра прагне 



готувати вчителів-вихователів, здатних забезпечити такий процес у початкових 

класах. 

Таким чином, сьогодні кафедра початкової освіти становить потужний колектив 

науковців, які на високому професійному рівні результативно та перспективно 

організовують навчально-виховний процес на факультеті дошкільної та початкової 

освіти. Безумовно, в подальшому стратегія розвитку кафедри набиратиме нових 

обертів. Планується удосконалення системи роботи кафедри, оновлення всіх сфер її 

діяльності. Зокрема, розширюватиметься міжнародне співробітництво, 

укладатимуться спільні наукові проекти. 



4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Найменування закладу, 

який закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Науковий ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене звання, 

за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно, 

категорія, педагогічне 

звання 

Педагогіч-

ний 

(науково-

педагогіч-

ний) стаж 

(повних 

років) 

Інформація про 

попередню 

роботу 

(період (років), 

найменування 

організації, 

займана посада) 

Примітка (з 

якого часу 

працює у 

закладі освіти за 

основним 

місцем роботи 

або 

сумісництвом) 

Якименко 

Світлана 

Іванівна 

Миколаївський державний 

педагогічний інститут ім. 

В.Г.Бєлінського, 

1988 р. 

Педагогіка та методика 

початкового навчання, вчитель 

початкових класів 

 

 

Доктор філософії в галузі 

освіти 

13.00.01 – Теорія та історія 

педагогіки 

«Педагогічні умови 

підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу 

засобами між предметної 

інтеграції в початковій школі» 

Професор кафедри педагогіки 

початкової освіти 

 

28 років 

Педагогічна 

діяльність у 

Миколаївський 

ЗОШ № 48 

1988–1990 рр. 

Вчитель початкових 

класів 

З 15.08.1990 р. 

працює в 

Миколаївському 

національному 

університеті імені 

В. О. Сухомлинсько

го 

 



5. АНАЛІЗ ЯКІСНОГО СКЛАДУ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАФЕДРИ: 

На кафедрі початкової освіти працює 12 викладачів: 

 
 
 

№ ПІБ викладача 
Науковий 

ступінь 
Вчене звання Базова освіта 

1.  Якименко Світлана 

Іванівна 

зав. кафедри, док. 

філ. в гал. освіти 
професор Початкова 

2.  Казанжи Ірина 

Володимирівна 

док. філ. в гал. 

освіти 
доцент Початкова 

3.  Тимченко Алла 

Анатоліївна 

док. філ. в гал. 

освіти 
- Початкова 

4.  Паршук Світлана 

Миколаївна 

док. філ. в гал. 

освіти 
доцент Початкова 

5.  Авраменко 

Квітослава 

Богданівна 

док. філ. в гал. 

освіти 
доцент Початкова 

6.  Казанжи 

Олександра 

Вадимівна 

док. філ. в гал. 

гум. наук 
- Базова 

7.  Білявська Тетяна 

Миколаївна 

док. філ. в гал. 

гум. наук 
- Початкова освіта 

8.  Марущак 

Валентина 

Степанівна 

док. філ. в гал. 

освіти 
доцент Базова 

9.  Січко Ірина 

Олександрівна 

док. філ. в гал. 

освіти 
доцент Початкова освіта 

10.  Рехтета Любов 

Олександрівна 

док. філ. в гал. 

освіти 
доцент Базова 

11.  Іванець Наталія 

Володимирівна 
викладач - Початкова освіта 

12.  Тарасюк Анастасія 

Миколаївна 
викладач - Початкова освіта 



6. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА 

ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ 

 

 

Шифр Спеціальність  Освітньо-   Форма Ліцензійний  Термін 

  кваліфікаційний   навчання обсяг  навчання 

    рівень        

013 Початкова освіта  бакалавр  денна 90  4 роки 

013 Початкова освіта  бакалавр  заочна 90  4 роки 

013 Початкова освіта  магістр  денна 20  1 р. 4 м. 

013 Початкова освіта  магістр  заочна 40  1 р. 4 м. 
 

 

7. ЗАКРІПЛЕНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА КАФЕДРОЮ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

Денна та заочна форми навчання 

№ 

з/п 
Назва дисципліни Курс 

Шифр і назва 

спеціальності  

(освітньої програми) 

 

Прізвище 

викладача 

Ступінь бакалавра 

1.  
Українська мова за проф. 

спрямуванням 

1 013 Початкова освіта 

012 Дошкільна освіта 

Казанжи О. В. 

2.  

Математика з методикою 

навчання 

1 

1 СК,  

2 

2 СК 

3, 4 

013 Початкова освіта 

012 Дошкільна освіта 

(Початкова освіта) 

6.010102 Початкова 

освіта 

Рехтета Л. О., 

Авраменко К. Б. 

3.  
Педагогіка (загальна, 

історія педагогіки) 

1 

1 СК 
013 Початкова освіта Тимченко А. А. 

4.  
Сучасна українська мова 

з практикумом 

1,  

1 СК 

013 Початкова освіта Марущак В. С. 

5.  
Методика розвитку 

критичного мислення 

1 013 Початкова освіта Якименко С. І., 

Іванець Н. В. 

6.  

Екологія та 

природознавство з 

методикою навчання 

1 

1 СК, 

2 СК 

013 Початкова освіта 

012 Дошкільна освіта 

Січко І. О. 

7.  

Дидактика, теорія та 

методика виховання 

1 СК 

2 СК  

3 

013 Початкова освіта 

012 Дошкільна освіта 

(Початкова освіта) 

Казанжи І. В., 

Марущак В. С. 

8.  

Методика навчання 

української мови, 

літературного читання та 

каліграфія 

1 СК, 

2,  

3 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

 

Білявська Т. М. 

9.  

Трудове навчання та 

образотворче мистецтво з 

методикою навчання 

1 

1 СК, 

3 

013 Початкова освіта 

 Паршук С. М. 

Основи образотворчого 1 012 Дошкільна освіта 



мистецтва з методикою 

керівництва 

10.  

Народні та художні 

промисли України 

2 СК 

4 

012 Дошкільна освіта 

6.010101 Дошкільна 

освіта 

Паршук С. М. 

11.  

Методика реалізації 

міжпредметних зв'язків 

на уроках в умовах 

інтегрованої освіти 

1 

013 Початкова освіта 
Якименко С. І., 

Іванець Н. В. 

12.  

Педагогічна творчість і 

технології в початковій 

школі 

1 СК 

3 
013 Початкова освіта 

Якименко С. І., 

Іванець Н. В. 

Робота з обдарованими 

дітьми 
2 СК, 

4 

013 Початкова освіта 

6.010102 Початкова 

освіта 

Якименко С. І., 

Тарасюк А. М. 

Теорія і технологія 

дитячої творчості 
2 013 Початкова освіта 

Якименко С. І., 

Тарасюк А. М. 

13.  

Нові інформаційні 

технології з методикою 

навчання:  

1 

 

012 Дошкільна освіта 

 

Тимченко А. А. 

14.  

Дидактика 1 СК, 

2, 3 

012 Дошкільна освіта 

(Початкова освіта) 

013 Початкова освіта 

Якименко С. І., 

Іванець Н. В. 

15.  

Методика роботи в 

дитячих оздоровчих 

таборах 

2 013 Початкова освіта 

 

Марущак В. С. 

16.  

Інноваційні методики 

навчання та їх 

застосування у 

початковій школі 

2 

2 СК 

4 
013 Початкова освіта 

6.010102 Початкова 

освіта 

 

Якименко С. І., 

Іванець Н. В. 

Інноваційні технології 

розвитку дітей 

5 бак 

17.  

Дитяча література 2,  

3 

012 Дошкільна освіта 

(Початкова освіта) 

 

Казанжи О. В. 

18.  

Організація і управління 

у початковій школі 

2 СК, 

3 

013 Початкова освіта 

012 Дошкільна освіта 

(Початкова освіта) 

Казанжи І. В., 

Тарасюк А. М. 

19.  

Методика навчання 

іноземної мови 

2 СК,  

4 

013 Початкова освіта 

6.010102 Початкова 

освіта 

Казанжи О. В. 

20.  

Теорія та методика 

фізичного виховання та 

валеологічної освіти 

2 СК 

3 

4 

013 Початкова освіта 

(Дошкільна освіта) 

6.010102 Початкова 

освіта 

(Дошкільна освіта) 

Рехтета Л. О. 

21.  Практикум з правопису 2 СК 013 Початкова освіта Марущак В. С. 



української мови 4 6.010102 Початкова 

освіта 

22.  

Особливості організації 

освітнього середовища 

Нової української 

початкової школи (Псих.-

пед. підг. дітей до шк.) 

2 СК 

4 

013 Початкова освіта 

6.010102 Початкова 

освіта 

Якименко С. І., 

Тарасюк А. М. 

23.  Сімейна педагогіка 2 СК 013 Початкова освіта Марущак В. С. 

24.  

Методика формування 

ключових та предметних 

компетентностей 

молодших школярів 

2 СК 

4 

013 Початкова освіта 

6.010102 Початкова 

освіта 

Якименко С. І., 

Іванець Н. В. 

25.  

Методика навчання 

природознавству, 

суспільствознавству 

1 СК 

2 

2 СК 

3 

013 Початкова освіта 

012 Дошкільна освіта 

(Початкова освіта) 

Авраменко К. Б., 

Січко І. О. 

26.  

Методика навчання 

основам здоров’я і 

фізичній культурі 

2 СК, 

3 

013 Початкова освіта 

 

Рехтета Л. О.  

 

27.  
Психодидактика у 

початковій школі 

4 6.010102 Початкова 

освіта 

Тимченко А. А. 

28.  
Мовленнєва культура 

сучасного вчителя 

5 бак 6.010102 Початкова 

освіта 

Казанжи О. В. 

29.  

Курсова з педагогіки 

початкової освіти 

2 СК 

3 

013 Початкова освіта 

 

Викладачі 

кафедри 

Курсова з методик 2 СК, 

3 

4 

013 Початкова освіта 

6.010102 Початкова 

освіта 

Викладачі 

кафедри 

30.  

Виробнича практика 1 

2 

2 СК, 

3 

4, 

5 бак 

013 Початкова освіта 

6.010102 Початкова 

освіта Викладачі 

кафедри 

Навчальна практика 2 

3 

013 Початкова освіта 

 

Викладачі 

кафедри 

Ступінь магістра 

31.  

Технології викладання 

фахових дисциплін у 

початковій школі 

5 

 

013 Початкова освіта Казанжи І. В. 

32.  

Основи професійного 

становлення керівника 

ЗНЗ 

5 

 

013 Початкова освіта Казанжи І. В. 

33.  

Актуальні проблеми 

педагогіки початкової 

освіти 

5 

 

013 Початкова освіта Тимченко А. А. 



34.  
Моніторинг якості освіти 

ЗНЗ 

5 

 

013 Початкова освіта Білявська Т. М. 

35.  

Теорія і технологія 

природничої освіти в 

початковій школі 

5 

 

013 Початкова освіта Січко І. О. 

36.  

Формування 

медіакультури вчителя 

початкової школи 

5 

 

013 Початкова освіта Казанжи О. В. 

37.  

Модель фахової 

підготовки вчителя 

початкової школи 

5 

 

013 Початкова освіта Якименко С. І. 

38.  

С/К Методика 

ситуаційного навчання у 

підготовці майбутніх 

учителів початкової 

школи з моделлю фахової 

підготовки вчителя 

5 

 

013 Початкова освіта Паршук С. М. 

39.  
Комп’ютерні дитячі ігри 

в ДНЗ 

5 

 

012 Дошкільна освіта Тимченко А. А. 

40.  

Формування культури і 

техніки мовлення вчителя 

початкової школи 

6 013 Початкова освіта Казанжи О. В. 

41.  

Теорія і технологія 

математичної освіти в 

початковій школі 

6 013 Початкова освіта Авраменко К. Б. 

42.  

Теорія і технологія 

мовної освіти в 

початковій школі 

6 

013 Початкова освіта Білявська Т. М. 

43.  Психодидактика 6 013 Початкова освіта Тимченко А. А. 

44.  

Технології виховання в 

ЗОШ І ступеня (Техн. 

роб. гувер.) 

5 

6 

012 Дошкільна освіта 

013 Початкова освіта 

Казанжи І. В. 

Тарасюк А. М. 

45.  
Освітній менеджмент у 

школі І ступеня 
6 

013 Початкова освіта Казанжи І. В. 

 

46.  

Виробнича практика у 

ВНЗ ІІІ-ІV рівня 

акредитації 

5 

 

013 Початкова освіта Викладачі 

кафедри 

Виробнича практика у 

ЗОШ І ступеня 

6 

 

013 Початкова освіта Викладачі 

кафедри 
 



8. ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 

2018-2019 Н.Р. 
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

 

№  

з/

п 

Спеціальність 

 

 К
у
р
с 

Семе

стр 

Назва практики Кількі

сть 

тиж

нів 

Термін проходження 

практики 

Відповідальний 

(прізвище, ім’я, 

по батькові) 

База практики 

 Початок кінець   

1. «Початкова освіта» 

 Освітні програми:  

– Психологія 

– Дошкільна освіта  

– Захисник вітчизни 

– Фізичне виховання  

– Музичне мистецтво 

І 2 Навчальна літня 

польова практика 

1 03.06.201

9 

07.06.2019 Курчатова А.В. 

 

ДОТ «Моряна» Оздоровчі 

табори Миколаївської області 

3. «Початкова освіта» 

 Освітні програми:  

– Психологія 

– Дошкільна освіта  

– Захисник вітчизни 

 

ІІ 4 Виробнича практика у 

дитячих оздоровчих 

закладах 

2 03.06.201

9 

14.06.2019 Курчатова А.В. 

 

ДОТ «Моряна» Оздоровчі 

табори Миколаївської області 

4. «Початкова освіта» 

 Освітні програми:  

– Психологія 

– Дошкільна освіта  

– Захисник вітчизни 

ІІ 3 Навчальна педагогічна 

практика  у початковій 

школі 

2 05.11.201

8 

16.11.2018 Курчатова А.В. 

 

Миколаївські ЗОШ № 

1,3,6,13, 15,20,22, 26,  34,38, 

39,46,50,54, 57, 60, МСНВК 

5. «Початкова освіта» 

 Освітні програми:  

– Психологія 

– Дошкільна освіта  

– Захисник вітчизни 

ІІ 4 Виробнича педагогічна 

практика у початковій 

школі 

2 15.04.201

9 

26.04.2018 Курчатова А.В. 

 

Миколаївські Миколаївські 

ЗОШ № 1,3,6,13, 15,20,22, 26,  

34,38, 39,46,50,54, 57, 60, 

МСНВК 

6. «Початкова освіта» 

  

ІІ 

Ск

3 Виробнича  практика з 

методик початкової 

4 03.09.201

8 

28.09.2018 Курчатова А.В. 

 

Миколаївські ЗОШ № 

1,3,6,13, 15,20,22, 26,  34,38, 



. освіти 39,46,50,54, 57, 60, МСНВК 

7. «Початкова освіта» 

 Освітні програми:  

– Психологія 

– Дошкільна освіта 

ІІІ 6 Виробнича практика з 

методик початкової 

освіти 

5 08.04.201

9 

10.05.2019 Курчатова А.В Миколаївські ЗОШ № 

1,3,6,13, 15,20,22, 26,  34,38, 

39,46,50,54, 57, 60, МСНВК 

8. «Початкова освіта» 

 Освітні програми:  

– Психологія 

– Дошкільна освіта 

ІV 7 Виробнича практика з 

методик початкової 

освіти 

6 03.09.201

8 

12.10.2018 Курчатова А.В Миколаївські ЗОШ № 

1,3,6,13, 15,20,22, 26,  34,38, 

39,46,50,54, 57, 60, МСНВК 

 «Початкова освіта» 

 Освітні програми:  

– Психологія 

– Дошкільна освіта 

ІV 8 Виробнича практика з 

зі спеціалізації 

4 25.02.201

9 

22.03.2019 Курчатова А.В Миколаївські ЗОШ № 

1,3,6,13, 15,20,22, 26,  34,38, 

39,46,50,54, 57, 60, МСНВК 

 ДНЗ № 1, 5, 10, 17, 22, 23, 50,  

70,  74, 84, 93, 95, 103, 106, 

115,  118, 128, 134,  144 

 

ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 

2018-2019 Н.Р. 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 

 

№  

з/

п 

Спеціальність 

 

 К
у
р

с
 Сем

ест

р 

Назва практики Кільк

ість 

тижні

в 

Термін проходження 

практики 

Відповідальний 

(прізвище, ім’я, 

по батькові) 

База практик 

 Початок кінець  

1.  «Початкова освіта» 

 Освітні програми:  

– Психологія 

– Дошкільна освіта 

І 2 Навчальна літня 

польова практика 

1 03.06.2019 07.06.201

9 

Курчатова А.В. 

 

ДОТ «Моряна» 

2.  «Початкова освіта» 

 Освітні програми:  

– Психологія 

– Дошкільна освіта 

ІІ 4 Навчальна педагогічна 

практика у початковій 

школі 

2 12.11.2018 23.11.201

8 

Курчатова А.В. 

 

Миколаївські ЗОШ № 

1,3,6,13, 15,20,22, 26,  34,38, 

39,46,50,54, 57, 60, МСНВК 

(за місцем 

працевлаштування) 

3.  «Початкова освіта» ІІ 4 Навчальна педагогічна  15.04.2019 26.04.201 Курчатова А.В. Миколаївські ЗОШ № 



 Освітні програми:  
– Психологія 

– Дошкільна освіта 

практика у початковій 
школі 

8  1,3,6,13, 15,20,22, 26,  34,38, 
39,46,50,54, 57, 60, МСНВК 

(за місцем 

працевлаштування) 

4.  «Початкова освіта» 

 Освітні програми:  

– Психологія 

– Дошкільна освіта 

ІІ 4 Виробнича практика у 

дитячих оздоровчих 

закладах 

2 03.06.2019 14.06.201

9 

Курчатова А.В. 

 

Оздоровчі табори 

Миколаївської області 

5.  «Початкова освіта» 

  

ІІ 

С

к. 

3 Виробнича  практика з 

методик початкової 

освіти 

4 03.09.2018 28.09.201

8 

Курчатова А.В. 

 

Миколаївські ЗОШ № 

1,3,6,13, 15,20,22, 26,  34,38, 

39,46,50,54, 57, 60, МСНВК 

(за місцем 

працевлаштування) 

6.  «Початкова освіта» 

 Освітні програми:  

– Психологія 

– Дошкільна освіта 

ІІІ 6 Виробнича-практика з 

методик початкової 

освіти 

4 08.04.2019 03.05.201

9 

Курчатова А.В Миколаївські ЗОШ № 

1,3,6,13, 15,20,22, 26,  34,38, 

39,46,50,54, 57, 60, МСНВК 

(за місцем 

працевлаштування) 

7.  «Початкова освіта» 

 Освітні програми:  

– Психологія 

– Дошкільна освіта 

ІV 8 Виробнича практика з 

методик початкової 

освіти 

5 25.02.2019 30.03.201

9 

Курчатова А.В Миколаївські ЗОШ № 

1,3,6,13, 15,20,22, 26,  34,38, 

39,46,50,54, 57, 60, МСНВК 

8.  «Початкова освіта» 

 Освітні програми:  

– Психологія 

– Дошкільна освіта 

V 9 Виробнича практика зі 

спеціалізації 

3 10.09.2018 28.09.201

8 

Курчатова А.В Миколаївські ЗОШ № 

1,3,6,13, 15,20,22, 26,  34,38, 

39,46,50,54, 57, 60, МСНВК 

(за місцем 

працевлаштування) 

 

ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»  

МАГІСТР 2018-2019 Н.Р. 

№  

з/п 

Спеціальність 

 

 К
у
р

с
 Семе

стр 

Назва практики Кіль

кість 

тижн

ів 

Термін проходження 

практики 

Відповідальний 

(прізвище, ім’я,  

по батькові) 

База практик 



 Початок кінець  

Денна форма навчання 

1.  «Початкова освіта» 

 Освітні програми:  

– Психологія 

– Дошкільна освіта 

5 2 Виробнича у ВНЗ ІІІ-

ІV рівнів акредитації 

(виробнича) 

4 18.03.2019 12.04.20

19 

Курчатова А.В. МНУ ім. 

В.О.Сухомлинського 

2.  «Початкова освіта» 

 Освітні програми:  

– Психологія 

– Дошкільна освіта 

6 3 Виробнича практика  

у ЗОШ І ступеня  

(виробнича) 

6 08.10.2018 02.11.20

18 

Курчатова А.В. Миколаївський «Класичний» 

ліцей, Миколаївська 

спеціалізована школа І - ІІІ 

ступенів «Академія дитячої 

творчості», Миколаївський 

економічний ліцей №2, 

Миколаївська гімназія № 3, 

Миколаївський 

муніципальний колегіум, 

Миколаївський юридичний 

ліцей Миколаївські ЗОШ № 

1,3,6,13, 15,20,22, 26,  34,38, 

39,46,50,54, 57, 60, МСНВК 

Заочна форма навчання 

1. 7

. 

«Початкова освіта» 

 Освітні програми:  

– Психологія 

– Дошкільна освіта 

5 2 Виробнича у ВНЗ ІІІ-

ІV рівнів акредитації 

(виробнича) 

4 18.03.2019 12.04.20

19 

Курчатова А.В. МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

2. 8

. 

«Початкова освіта» 

 Освітні програми:  

– Психологія 

– Дошкільна освіта 

6 3 Виробнича практика у 

ЗОШ І ступеня 

4 08.10.2018 02.11.20

18 

Курчатова А.В. Миколаївський «Класичний» 

ліцей, Миколаївська 

спеціалізована школа І - ІІІ 

ступенів «Академія дитячої 

творчості», Миколаївський 

економічний ліцей №2, 

Миколаївська гімназія № 3, 

Миколаївський 

муніципальний колегіум, 

Миколаївський юридичний 

ліцей Миколаївські ЗОШ № 

1,3,6,13, 15,20,22, 26,  34,38, 

39,46,50,54, 57, 60, МСНВК 



 

9. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЧАТКОВА 

ОСВІТА» 
Основні тенденції розвитку. 

 Модернізація і глобалізація освіти, її демократизація та упровадження ідей 

реформи Нової української школи; входження в єдиний освітній простір, академічну 

мобільність, свободу вибору освітніх програм, конкурентоспроможність дипломів і 

кваліфікаційних характеристик фахівців. 

 

Соціокультурні цінності спеціальності.  
Робота спеціальності спрямована на формування: 

 фахівця, здатного самостійно мислити, формулювати і вирішувати в конкретній 

сфері суспільного життя організаційні, етичні, політичні, комунікативні проблеми 

(завдання); ефективно працювати в соціальній організації; 

 особистості, здатної організовувати і здійснювати індивідуальну і колективну 

діяльність, пов'язану з творчим пошуком ідей і способів вирішення життєвих і 

професійних завдань; 

 особистості, яка усвідомлює необхідність ефективної соціальної адаптації, що 

має навички самостійної освіти і прагнення підвищувати свою кваліфікацію впродовж 

усього життя; 

 фахівця, який спроможний сприяти розвитку інфраструктури для забезпечення 

різних форм навчання учнів та батьків в умовах Нової української школи; 

 особистості, яка здатна формувати в учнів навички наукової діяльності та 

винахідництва, а також створювати програми доступу дітей до відкритого освітнього 

середовища та інших ресурсів; 

 фахівця, який буде ініціювати перебування дітей з особливими потребами в 

масовій школі та сприяти створенню умов для їх навчання спільно з однолітками, 

запроваджувати індивідуальні програми розвитку, зокрема корекційно-реабілітаційні 

заходи та психолого-педагогічний супровід. 

 

Студент, як основний суб’єкт науково-освітнього процесу в університеті та на 

факультеті, повинен виконувати такі обов’язки: 

 систематично оволодівати теоретичними знаннями та практичними навичками 

обраної спеціальності; 

 систематично відвідувати усі види навчальних занять, що передбачені 

навчальними планами факультету; 

 брати активну участь у громадській діяльності факультету; 

 виконувати відповідно до визначених термінів усі поточні студентські завдання, 

передбачені навчальним планом; 

 дотримуватися принципів людяності та моральності, високої культури; 

 виконувати правила внутрішнього трудового та навчального розпорядку вищого 

навчального закладу, зокрема, факультету та студентського гуртожитку за умови 

проживання в такому. 

 

 



У процесі навчання на факультеті студент повинен оволодіти такими ключовими 

компетентностями як: 

 спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами;  

 спілкування іноземними мовами; 

 математична компетентність; 

 основні компетентності у природничих науках і технологіях; 

 інформаційно-цифрова компенентність; 

 уміння вчитися впродовж життя; 

 ініціативність і підприємливість; 

 соціальна та громадянська компетентністі; 

 обізнаність та самовираження у сфері культури; 

 екологічна грамотність і здорове життя. 

наскрізними вміннями: 

 уміння доносити думку;  

 критичне мислення; 

 логічний захист позиції;  

 ініціативність;  

 проблеми, ризики і рішення;  

 емоційний інтелект;  

 робота в команді; 

 творчість. 

 

Концептуальні положення розвитку спеціальності «Початкова освіта». 

Концепція розвитку спеціальності визначається наступними принципами: 

 створення інноваційного, навчально-наукового комплексу з урахуванням вимог 

Нової української школи; 

 удосконалення якості підготовки педагогічних кадрів з урахуванням сучасних 

вимог та регіональних потреб; 

 зміцнення матеріально-технічної бази факультету; 

 підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів через магістратуру, 

аспірантуру та докторантуру; 

 розвиток науково-дослідницької роботи; 

 дитиноцентризму на засадах особистісно-орієнтованої технології; 

 побудови освітньої траєкторії дитини засобами педагогіки партнерства: повага до 

особистості; доброзичливість і позитивгне ставлення; довіра у відносинах; діалог-

взаємодія-взаємоповага;  

 соціального партнерства; 

 впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховній роботи зі 

студентами. 

 

Мета і завдання розвитку спеціальності «Початкова освіта». 

Мета розвитку – формування прагнення до самовдосконалення і самоосвіти, 

систематичного оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками 

обраної спеціальності, беручи активну участь у громадській діяльності факультету. 

Завдання: 

Підготовка високваліфікованих кадрів для початкової освіти на засадах:  



 нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, потрібних для 

успішної самореалізації в суспільстві;  

 умотивованого вчителя, який має свободу творчості й розвивається професійно; 

 наскрізного процесу виховання, який формує цінності;  

 педагогіки, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками;  

 орієнтації на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризу;  

 сучасного освітнього середовища, яке забезпечить необхідні умови, засоби і 

технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні навчального 

закладу. 

Освітні програми: 

 удосконалювання змісту, інформаційного і методичного забезпечення професійних 

освітніх програм шляхом уведення в робочі програми сучасних досягнень світової, 

вітчизняної науки і практики;  

 посилення практичної підготовки фахівців за рахунок співпраці з навчальними 

закладами; 

 наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому 

процесі; 

 запровадження ІКТ в освітній галузі. 
 

Науково-дослідна діяльність. 

Основні напрями наукової роботи спеціальності «Початкова освіта»: 

 підготовка науково-педагогічних кадрів через магістратуру, аспірантуру та 

докторантуру; 

 розробка та видання підручників і навчальних посібників для сфери початкової 

освіти; 

 виконання науково-дослідницької та науково-методичної роботи на базі 

лабораторій факультету та Центру інноваційних технологій навчання в межах 

держбюджетних тем; 

 організація та проведення науково-практичних конференцій різних рівнів; 

 забезпечення організації та проведення курсів підвищення кваліфікації для 

вчителів початкових класів. 
 

Міжнародна діяльність. 

 участь у міжнародних освітніх проектах; 

 участь професорсько-викладацького складу і аспірантів у міжнародних науково-

практичних конференціях і семінарах; 

 забезпечення стажувань викладачів і аспірантів за кордоном; 

 сприяння проходження навчання за кордоном студентів для отримання подвійного 

диплому бакалавра 

 
Вдосконалення системи виховної роботи. 

Мета виховної роботи – створення умов для інтелектуального, творчого і 
професійного розвитку студента. 

Завдання: 
– формування системи цивільно-патріотичного виховання студентів шляхом 

залучення їх до університетських традицій, цінностей вітчизняної і світової духовної 
культури. 



– вдосконалення системи студентського самоврядування, розвиток лідерських 
якостей, формування інформаційно-комунікативної  культури. 

– створення інноваційного середовища з метою розвитку творчих і інтелектуальних 
здібностей студентів. 

– організація правового і соціального захисту студентів, створення системи 
психологічного консультування для забезпечення комфортного гуманітарного 
середовища на факультеті й в університеті. 

– оновлення системи кураторів та введення нових сучасних форм роботи з 
майбутніми фахівцями в Новій українській школі. 

– організація процесу професійної адаптації випускника вузу (створення клубу 
випускників, бази даних випускників та ін.). 

– організація систематичного моніторингу стану виховного середовища на 
факультеті. 

 

Матеріальна база: 
– забезпечення навчально-виховного процесу на спеціальності «Початкова освіта» 
ліцензійними програмними продуктами; 
– поповнення методичного забезпечення кафедри, залучення викладачів до навчання 
на внутрішньовузівських курсах для роботи з дистанційним навчанням; 
– впровадження мультимедійних засобів навчання в практику читання лекцій, 
проведення практичних занять; 
– вдосконалювання матеріальної бази факультету. 

 

Навчально-методичне забезпечення: 
– надання до бібліотеки ВНЗ науково-методичної літератури на електронних носіях з 
можливістю вільного доступу до неї студентів, аспірантів, викладачів; 
– вдосконалення системи проведення навчально-методичних і теоретичних семінарів 
із залученням провідних фахівців; 
– розвиток міжкафедрального обміну методичними технологіями щодо 
вдосконаленню менеджменту якості навчання і виховання студентської молоді; 
– стовідсоткове забезпечення студентів навчально-методичною літературою. 

 

Зв'язок з випускниками: 
– створення асоціації випускників факультету; 
– проведення зустрічей студентів і викладачів з випускниками факультету. 

 

Підвищення кваліфікації: 
– підготовка викладачів з питань теорії і практики кредитно-модульної системи 
навчання; 
– підвищення кваліфікації викладачів кафедр факультету спеціальності «Початкова 
освіта» шляхом стажування у вищих навчальних закладах відповідного профілю в 
Україні та за кордоном; 
– надання педагогічних послуг щодо підвищення кваліфікації вчителів початкової 
школи області. 
 


