
ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

кафедри початкової освіти 

факультету дошкільної та початкової освіти 

на І семестр 2017 -  2018 н. р.



№ Т е р м ін Н а з в а  з а х о д у В ід п о в ід а л ь н і

І с е м е ст р
1. 1 вересня “Вивчай Європу -  змінюй Україну -  країна починається з тебе” 

С вяткова лін ійка для перш окурсників, урочисті кураторські
години

П арш ук С.М ., Січко І.О., Казанжи О.В., 
куратори академічних груп

2.
1 вересня Круглий стіл «О новлення зм істу навчання у початковій школі»

Парш ук С.М.,
викладачі кафедри початкової освіти, 

студенти IV, II (СК) курсів

3.
5 вересня «Твори добро!»

У часть у святкуванні 15 -  річчя будинку лю дей похилого віку та інвалідів
м. М иколаєва

Іванець Н.В., Тарасю к А.М .

4. вересень-листопад
«Екологічна осінь» 

П роект Січко І.О.

5. 8 вересня «М овна грамотність як ум ова проф есійної компетентності майбутнього 
вчителя початкової ш коли» (захід до М іжнародного дня грамотності)

М арущ ак В.С., Білявська Т.М ., студенти 
1 -II курс

6. 9-10 вересня «М иколаїв -  моя м аленька Батьківщ ина» 
Кураторські години до Д ня міста, свято на вул..С оборній Куратори академічних груп

7. 14 вересня 2017 року П роведення зборів для студентів І курсу, які прож иваю ть в гуртожитку
Куратори І курсу П арш ук С.М ., Січко 

І.О., Казанжи О.В.)

8. 21 вересня Д ень М иру (виховні бесіди) Куратори академічних груп
9.

22 вересня
В иховні години до Д ня партизанської слави У країни «П артизанськими

стежками» Куратори академічних груп

10. 26 вересня Виховний захід «Європейський день мов» Бублик А.Г.
11.

25-29 вересня
Бесіди до 99 річниці народж ення В. 0 .  Сухомлинського та  104 річниці з

Д ня створення університету. Куратори академічних груп

12.
29 вересня К ураторські години «У читель -  моя майбутня професія » Куратори академічних груп

13. П ротягом  вересня У часть викладачів у засіданнях педагогічних рад базових ш кіл Викладачі кафедри початкової освіти
14.

2 жовтня
У рочистий захід-привітання будинку лю дей похилого віку та  інвалідів м.

М иколаєва Іванець Н.В., Тарасю к А.М .



15. 9-14 жовтня
В иставка худож ньо-творчих робіт з образотворчого мистецтва студентів 

спеціальності «П очаткова освіта», приурочена до Д ня худож ника
Тарасю к А.М.

16.
13 жовтня В иховні бесіди до Д ня українського козацтва

Куратори академічних грум

17
20 жовтня П ідсум кова конференція з педагогічної практики студентів IV, II (СК)

курсів Викладачі кафедри початкової осві і и

18 27-28 ж овтня Д ень визволення У країни від нацистських загарбників, покладання квітів,
виховні бесіди

Куратори академічних груп

19 ж овтень (останній 
тиж день)

«Чисте подвір’я»
С уботник на галявині «Віри,надії,лю бові» та  у будинку лю дей похилого

віку та  інвалідів м. М иколаєва

І курс ( куратори академічних груп 
П арш ук С.М ., Січко І.О., Казанжи О.В.)

20 Ж овтень-листопад В ідвідування студентами обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 
О .Гмирьова, ознайомлення з науковим фондом та роботою  закладу

Куратори академічних груп

21
Л истопад ( II 

тиж день)

«Розквітай же, українське слово!», «М ово моя материнська, квітни в душ і й
на вустах!»

Заходи до Д ня української мови та писемності
М арущ ак В. С.

22 16 листопада «П ланета толерантності» 
В иховні години

Куратори академічних груп

23 17 листопада «Сучасний студент -  який він?», виховні заходи Куратори академічних груп

24
22-25 листопада «Запали свічку»

А кція в рамках проведення Д ня пам ’яті ж ертв голодомору
Куратори груп

25
1 грудня «Я м аю  право жити!»

К ураторська година до дня порозуміння з ВІЛ -інфікованими
Куратори академічних груп

26
Грудень ( II тиж день) «М иколай іде,щ астя в д ім  несе» 

Благодійні акції до Дня Святого М иколая
А враменко К.Б., Тарасю к А .М ., 

куратори академічних груп

27
Грудень ( III тиж день) «Яскраві вогні Н оворічної ялинки»

В иставка творчих робіт студентів спеціальності «П очаткова освіта»
Тарасю к А. М.

28

П ротягом  року О рганізація та  проведення екскурсій до обласного Краєзнавчого музею  
(ф лотські казарми), музею  С уднобудування і флоту, музею  П артизанської

слави і підпілля

К уратори груп, органи студентського 
самоврядування



29
П ротягом  року П роведення інструктаж ів з техніки безпеки. Куратори груп

ЗО.
П ротягом  року В ипуск стінгазет до видатних та знаменних дат Куратори груп, органи студентського 

самоврядування

31. П ротягом  року П роведення суботників, трудових десантів по наведенню  порядку на 
закріпленій території та  її озеленення

Куратори груп, органи студентського 
самоврядування

32 П ротягом  року В ідвідання театрів, музеїв, інш их культурно-мистецьких установ і заходів Куратори груп

Зав. кафедри початкової освіти

Відповідальна за виховну роботу кафедри початкової освіти

проф. С. І. Якименко 

А.М. Тарасюк



Методична робота кафедри початкової освіти 

факультету дошкільної та початкової освіти 

на 2017 -  2018 н. р.

МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ

№
з/п

Теми Виконавці
Термін

проведення

Відмітка
про

виконання
1 2 3 4 5

1 . Особливості організації 
навчального процесу у 
початковій школі у 201 7
2018 н.р. (освітня галузь 
«Мова та література»)

Доц. Білявська 
Т.М., Бублик А.Г., 
Казашки О.В., 
студенти 3 курсу 
та 2 СК спец. ПО

Жовтень 
2017 р.

2. Особливості організації 
навчального процесу у 
початковій школі у 201 7
201 8 н.р. (освітня галузь 
«Математика»)

Доц. Авраменко 
К.Б.,
студенти 3 курсу 
та 2 СК спец. ПО

Листопад 
2017 р.

3. Особливості організації 
навчального процесу у 
початковій школі у 2017
2018 н.р. (освітня галузь 
«Природознавство», 
«Суспільствознавство»)

Доц. Січко І.О., 
студенти 3 курсу 
та 2 СК спец. ПО

Грудень 
2017 р.

4. Особливості організації 
навчального процесу у 
початковій школі у 2017
2018 н.р. (освітня галузь 
«Мистецтво»)

Доц. Паршук 
С.М., в. Тарасюк 
А.М., студенти 3 
курсу та 2 СК 
спец. ПО

Лютий
2018 р.

5. Особливості організації 
навчального процесу у 
початковій школі у 2017
2018 н.р. (освітня галузь 
«Здоров’я та фізична 
культура»)

Доц. Рехтета Л.О., 
в. Тарасюк А.М., 
студенти 3 курсу 
та 2 СК спец. ПО

Березень
2018 р.



6. Особливості організації 
навчального процесу у 
початковій школі у 2017
2018 н.р. (освітня галузь 
«Технології»)

Доц. Тимченко 
А.А., в. Тарасюк 
А.М., студенти 3 
курсу та 2 СК 
спец. ПО

Квітень
2018 р.

7. Особливості підготовки 
початкової школи до 
2017-18 н.р. за новою 
програмою

Проф. Якименко 
С.1.

Травень
2018 р.

МЕТОДИЧНА
РОБОТА

№
п/п

Вид робіт

Підсумковий 
результат 
(рукопис, 

друкована 
праця, обсяг, 
тираж тощо)

В и к о н ав ец ь

Термін
виконай

ня

В ід м ітка
про

в и к о н а н 
ня

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. 1ІО)

Усі
викладачі

Вересень 
2017 р.

2. Розроблення 
різнорівневих тестів 
та затвердження 
варіантів 
ректорських

Створення 
банку даних, 
підготовка 
методичних 
матеріалів до

Усі
викладачі
кафедри Жовтень 

2017 р.



контрольних робіт 3 
різних дисциплін

друку

Огляд нової наукової 
та методичної 
літератури

Бібліотека 
МНУ, усі 
викладачі

3. Надання методичних 
консультацій з 
дисциплін та робота 
у начально- 
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

Протоколи Усі
викладачі

Листопад 

2017 р.Спільне засідання 
кафедри з метод 
об’єднаннями 
базових шкіл 
«Проблеми 
початкової освіти»

Підготовка 
матеріалів до 
друку у 
Методичному 
віснику

Доц.
Паршук
С.М.

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., 
Паршук 
С.М.

Грудень 

2017 р.

6. Проведення І туру та 
підведення підсумків 
олімпіади 
спеціальності 
«Початкова освіта»

Протоколи
перевірки
робіт

Доц.
Білявська
Т.М.,
Паршук
С.М.

Г рудень 
2 0 1 7 р .- 
січень
2018 р.

7. Підготовка та участь 
студентів 
спеціальності 
«Початкова освіта» у 
11 турі олімпіади

Надання
консультацій

Доц.
Казанжи
їв.,
викладачі
методичних

Лютий -  
березень
2018 р.



8. Проведення 
предметних тижнів

Випуск 
методичних 
бюлетенів та 
конкурс 
стінних газет

дисциплін

9. Підготовка 
методичних 
матеріалів з 
дисциплін (банку 
даних зі
спеціальності ПО)

Друк, праця 
(банку даних 
тестових 
завдань 
спеціальності)

Усі
викладачі
кафедри

Квітень
2018 р.

10. Спільне засідання 
Круглого столу 3 
МОІГ1ПО «Нові 
програми для 
початкових шкіл на 
2018-2019 н.р.»

Підготовка 
матеріалів до 
друку у 
Методичному 
віснику

ГІроф.
Якименко
С.І.

Травень
2018 р.

11. 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., 
ГІаршук 
С.М.

Червень
2018 р.

Завідувач кафедри початкової освіти Якименко С.І.



План науково-дослідної роботи студентів спеціальності «Початкова
освіта» на 2017-2018 навчальний рік

1. Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях відповідно до 
індивідуального плану викладачів.

2. Участь у наукових заходах у межах університету та факультету (конференції, 
круглі столи, диспути тощо).

3. Участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях згідно з планом наукової 
роботи факультету, університету:
3.1 Участь у студентській науково-практичній конференції «Ідеї 

В. О. Сухомлинського в контексті компегентнісної дошкільної та початкової 
освіти» (Миколаїв, 28 вересня 2017 рік)

3.2 Участь у студентській науково-практичній конференції «Наука. Студентство. 
Сучасність» (Миколаїв, травень 2018 рік)

4. Підготувати студентів до участі в II етапі Всеукраїнської студентської 
олімпіади (спеціальність «Початкова освіта») (І тур -  грудень 2017 року; II тур -  
березень 2018 року). Відповідальні: методисти кафедри

5. Підготувати студентів до участі в конкурсі студентських наукових робіт 
(спеціальність «Початкова освіта») (І тур -  листопад 2017 року; II тур -  грудень
2017 року).

6. Підготувати та провести науково-методичний семінар «Проблеми підготовки 
майбутніх фахівців початкової освіти в умовах Нової української школи» 
(жовтень 2017 року; відповідальна -  Казанжи І. В., Білявська Т.М.).

7. Засідання круглого столу до Дня української писемності та мови (керівник - 
Марущак В.С.; листопад 2017 року)

8. Засідання круглого столу «Проблеми формування професійної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи в природничих науках» (зі студентами VI -  
VII курсів; керівник -  Січко І. О; лютий 2018 року).

9. Провести засідання круглого столу «Проектування професійно успішної 
особистості майбутнього вчителя початкової школи в освітньо-виховному 
середовищі університету» (керівники -  Авраменко К.Б., Рехгета Л.О.; березень
2018 року).

10. Провести диспут «Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до 
міжкультурного спілкування: проблеми та перспективи» (керівник -  Казанжи О.
B. ; квітень 2018 року)

11. Провести засідання круглого столу до Дня науки: «Питання гармонійного 
розвитку дітей в контексті сучасної освіти» (керівники -  Тарасюк А. М., Паршук
C. М.; травень 2018 року).



План
*  • • •  •  •  ••  ^  •  •міжнародної діяльності та академічної мобільності

кафедри початкової освіти

факультету дошкільної та початкової освіти

Миколаївського національного університету

імені В. О. Сухомлинського

на 2017-2018 н. р.

№
з/п Зміст роботи * Термін

виконання
Відповідальні

1. Розробка концепції розвитку 

міжнародної діяльності кафедри 

початкової освіти факультету 

дошкільної та початкової освіти

вересень 2017 Бублик А. Г.

2. Оформлення зони з міжнародної 

діяльності в ауд. 422

жовтень 2017 Бублик А. Г.

3. Проведення тестування серед 

студентів щодо визначення рівня 

володіння іноземними мовами.

лютий 2018 Бублик А. Г.

4. Проведення міжнародних 

науково-практичних вебінарів, 

онлайн семінарів, круглих столів 

за участю представників 

іноземних закладів освіти та 

організацій.

(Міжнаробний вебінар 

«Підготовка

конкурентноспроможних ' 

фахівців дошкільної та 

початкової освіти» за участю

третій квартал 

2017-2018 н. р.

Бублик А. Г.



викладачів Батумського 

державного університету ім. 

Шота Руставелі.)

5. Регулярне забезпечення студентів 

та викладачів кафедри 

доступними електронними 

джерелами інформації про 

Європейський Союз та 

міжнародні заходи

протягом року Бублик А. Г.

6. Проходження викладачами 

факультету дошкільної та 

початкової освіти курсів по 

підвищенню рівня англійської 

мови. .

протягом року Викладачі

кафедри

7. Участь викладачів кафедри в 

міжнародних наукових 

конференціях.

протягом року Викладачі

кафедри

8. Друк наукових статей в 

міжнародних виданнях.

протягом року Викладачі

кафедри

9. Випуск методичного вісника 

«Дитина замовляє розвиток» за 

участю викладачів Батумського 

державного університету ім. 

Шота Руставелі.

Березень 2018 Викладачі

кафедри

10. Інформування професорсько- 

викладацького складу кафедри 

про нові можливості отримання 

фінансової допомоги від 

міжнародних фондів та 

організацій, а також про

протягом року Бублик А. Г.



програми стажування за 

кордоном.

11. Оновлення на офіційному сайті 

факультету бази даних про 

міжнародну діяльність кафедри.

протягом року Тимченко А. 

А.

Бублик А. Г.

12. Підготовка звітів про міжнародну 

діяльність кафедри

грудень 2017 

червень 2018

Бублик А. Г.



План роботи з профорієнтаційної роботи 

кафедри початкової освіти

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

№ Вид роботи Відповідальні
1 Розробити рекламні буклети по спеціальності 

« Початкова освіта»
Відповідальна за профорієнтаційну роботу

2 На основі загального рекламного буклету ІПО 
розробити рекламний проспект формату АЗ

Відповідальна за профорієнтаційну роботу

.3 На основі рекламного проспекту формату АЗ 
розробити Інтернет-оголошення до дня відкритих 
дверей
(ЗОШ, Обласний інститут післядипломної освіти, 
соц..сеті, сайт)

Відповідальна за профорієнтаційну роботу

4 На основі загального рекламного буклету розробити 
презентацію спеціальності (МНУ , сайти)

Відповідальна за профорієнтаційну роботу

5 Оформити інформаційний стенд по спеціальності Відповідальна за профорієнтаційну роботу

6 Розробити анкети для майбутніх абітурієнтів Відповідальна за профорієнтаційну роботу

7 Створити базу даних по ЗОШ м. Миколаєва та області Викладачі, які відповідають за закріплені 
школи.

8 Організувати агітбригади з кращих студентів для 
проведення профорієнтаційної роботи шляхом 
розповсюдження рекламних проспектів, 
демонстрування презентацій тощо

Відповідальна за профорієнтаційну роботу

9 Організувати конкурс серед студентів щодо створення Відповідальна за профорієнтаційну роботу

рекламних відеороликів (по спеціальності). Критерії: 
наявність слогану, тривалість — до 1 хв., емоційність, 
цензурність, динамічність

Відповідальна за профорієнтаційну роботу Паршук С. М.


