
 

Тематичного плану НДР викладачів кафедри початкової освіти 

на 2018 рік 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Реєстраці

йний 

номер 

Фундамен

тальна чи 

прикладна 

Науковий 

керівник 
Виконавці 

Термін 

викон

ання 

Очікуваний результат і 

його форми 

Замовник.  

Перспективи 

впровадження 

Програми МОН України  

 Тема 

Підготовка 

майбутніх 

фахівців 

початкової освіти 

в умовах нової 

української 

школи  

 

0117U004

487 
Прикладн

а 

Науковий 

керівник – 

д. філософії., 

проф. Якимен

ко С. І. Зав. 

кафедри 

початкової 

освіти 

факультету 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

Миколаївськог

о 

національного 

університету 

імені 

В. О. Сухомлин

ського. 

 

проф. 

Якименко С. І.  

Члени кафедри 

початкової 

освіти: Казанжи 

І.В. 

Паршук С.М. 

Білявська Т.М. 

Авраменко К.Б. 

Желан А.В. 

Тимченко А.А. 

Марущак В.С. 

Рехтета Л.О. 

Січко І.О. 

Казанжи О.В. 

  

2017-

2019 

Загальний результат: 

Очікуваний: 
Інформаційно-методичний 

супровід результатів 

експериментального 

пошуку (рекомендації). 

Форма: 

Колективна монографія 

«Підготовка майбутніх 

фахівців початкової освіти 

в умовах нової української 

школи»  (11 друк. арк.); 

навчально-методичні 

посібники та методичні 

рекомендації; наукові 

статті у фахових виданнях 

та науково метричних 

базах 

1. Співробітництво 

з базовими 

школами м. 

Миколаєва та 

області 

2. Впровадження 

результатів 

дослідження у 

навчально-

виховний процес 

ВНЗ України 

(факультети 

початкової освіти) 

3. Співробітництво 

з МОІППО 

Етап на 2018 рік 

Формувальний  

 2018 р. Загальний результат: 

Очікуваний: 
Структурно-

функціональна модель 

готовності майбутніх 

фахівців початкової освіти 

до роботи в умовах Нової 

української школи.  

Форма: 

Регіональна науково-

практична конференція 

1. Співробітництво 

з базовими 

школами м. 

Миколаєва та 

області 

2. Впровадження 

результатів 

дослідження у 

навчально-

виховний процес 

ВНЗ України 



«Оновлення початкової 

школи: проблеми і 

перспективи». 

(факультети 

початкової освіти) 

3. Співробітництво 

з МОІППО 

 

Реалізація 

принципу 

дитиноцентризму 

на засадах 

особистісно 

орієнтованої 

технології в 

процесі 

підготовки 

майбутніх 

фахівців 

початкової освіти 

   проф. 

Якименко С. І.  

 

2018 р. Індивідуальний: 

Структурно-

функціональна модель 

принципу 

дитиноцентризму на 

засадах особистісно 

орієнтованої технології в 

процесі підготовки 

майбутніх фахівців 

початкової освіти. 

Форми: апробація 

результатів дослідження 

на міжнародних та 

всеукраїнських науково-

практичних конференціях; 

публікації у фахових 

виданнях з 

обґрунтуванням обраної 

теми. 

Впровадження 

результатів 

експериментальног

о пошуку в 

навчально-

виховний процес 

ДНЗ № 139 

«Золотий півник» 

м. Миколаєва, ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 50 

м. Миколаєва,   

Хмельницької 

гуманітарної 

академії та 

МОІППО 

 

 

Підготовка 

майбутніх 

фахівців 

початкової освіти 

до побудови 

освітньої 

траєкторії дитини 

засобами 

педагогіки 

партнерства 

   доц. Казанжи 

І.В. 

2018 р. Індивідуальний: 

Структурно-

функціональна модель 

підготовка майбутніх 

фахівців початкової освіти 

до побудови освітньої 

траєкторії дитини 

засобами педагогіки 

партнерства 

Форми: апробація 

результатів дослідження 

на міжнародних та 

всеукраїнських науково-

практичних конференціях; 

Впровадження 

результатів 

експериментальног

о пошуку в 

навчально-

виховний процес 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 22 

м. Миколаєва,   

Хмельницької 

гуманітарної 

академії та 

МОІППО 

 

 



публікації у фахових 

виданнях з 

обґрунтуванням обраної 

теми. 

 

Формування 

музичної 

культури 

майбутніх 

фахівців 

початкової освіти 

засобами 

міжпредметних 

зв’язків 

   доц. Желан А.В.  2018 р. Індивідуальний: 

Структурно-

функціональна модель  

формування музичної 

культури майбутніх 

фахівців початкової освіти 

засобами міжпредметних 

зв’язків.  

Форми: апробація 

результатів дослідження 

на міжнародних та 

всеукраїнських науково-

практичних конференціях; 

публікації у фахових 

виданнях з 

обґрунтуванням обраної 

теми. 

Впровадження 

результатів 

експериментальног

о пошуку в 

навчально-

виховний процес 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 39 

м. Миколаєва та 

Кіровоградськго 

державного 

університету імені 

В. Винниченка 

 

Формування 

загальнокультурн

ої грамотності 

майбутніх 

фахівців 

початкової освіти 

засобами 

образотворчого 

мистецтва як 

основи 

національної 

ідентичності 

   доц.  Паршук С.

 М.  

2018 р. Індивідуальний: 

Структурно-

функціональна модель 

формування 

загальнокультурної 

грамотності майбутніх 

фахівців початкової освіти 

засобами образотворчого 

мистецтва  

Форми: апробація 

результатів дослідження 

на міжнародних та 

всеукраїнських науково-

практичних конференціях; 

публікації у фахових 

виданнях з 

Впровадження 

результатів 

експериментальног

о пошуку в 

навчально-

виховний процес 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 59 

м. Миколаєва та 

Південноукраїнськ

ого національного 

педагогічного 

університету ім. 

К.Д. Ушинського    



обґрунтуванням обраної 

теми. 

 

Формування 

комунікативної 

компетентності 

майбутніх 

фахівців 

початкової освіти  

 

 

 

 

 

   доц. Білявська 

Т. М.  

2018 р. Індивідуальний: 

Структурно-

функціональна модель 

формування 

комунікативної 

компетентності майбутніх 

фахівців початкової 

освіти.    

Форми: апробація 

результатів дослідження 

на міжнародних та 

всеукраїнських науково-

практичних конференціях; 

публікації у фахових 

виданнях з 

обґрунтуванням обраної 

теми. 

Впровадження 

результатів 

експериментальног

о пошуку в 

навчально-

виховний процес 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 м. 

Миколаєва та 

Херсонського 

державного 

університету 

 

Формування 

математичної 

грамотності 

майбутніх 

фахівців 

початкової освіти 

   доц. Авраменко

 К. Б.  

 

2018 р. Індивідуальний: 

Структурно-

функціональна модель 

формування математичної 

грамотності майбутніх 

фахівців початкової 

освіти. 

Форми: апробація 

результатів дослідження 

на міжнародних та 

всеукраїнських науково-

практичних конференціях; 

публікації у фахових 

виданнях з 

обґрунтуванням обраної 

теми. 

Впровадження 

результатів 

експериментальног

о пошуку в 

навчально-

виховний процес 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 54 

м. Миколаєва та 

Уманського 

державного 

педагогічного 

університету ім. 

Павла Тичини  

 
Підготовка 

майбутніх 

   доц. Рехтета 

Л. О.  

2018 р. Індивідуальний: 

Структурно-

Впровадження 

результатів 



фахівців 

початкової освіти 

до фізичного 

розвитку та 

формування 

здорового способу 

життя молодших 

школярів 

функціональна модель 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти 

до фізичного розвитку та 

формування здорового 

способу життя молодших 

школярів 

Форми: апробація 

результатів дослідження 

на міжнародних та 

всеукраїнських науково-

практичних конференціях; 

публікації у фахових 

виданнях з 

обґрунтуванням обраної 

теми. 

експериментальног

о пошуку в 

навчально-

виховний процес 

ММК ім. В. Чайки 

та Дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

І. Франка   

 

Формування 

компетентності 

майбутніх 

фахівців 

початкової освіти 

в природничих 

науках і 

технологіях.  

   доц. Січко І. О.  

 

2018 р. Індивідуальний: 

Структурно-

функціональна модель 

формування 

компетентності майбутніх 

фахівців початкової освіти 

в природничих науках і 

технологіях 

Форми: апробація 

результатів дослідження 

на міжнародних та 

всеукраїнських науково-

практичних конференціях; 

публікації у фахових 

виданнях з 

обґрунтуванням обраної 

теми. 

Впровадження 

результатів 

експериментальног

о пошуку в 

навчально-

виховний процес 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 34 

м. Миколаєва та 

Національного 

педагогічного 

університету імені 

М. П. Драгоманова 

 

Формування 

інформаційно-

цифрової 

компетентності 

   доц. Тимченко 

А.А.  

2018 р. Індивідуальний: 

Структурно-

функціональна модель 

формування 

Впровадження 

результатів 

експериментальног

о пошуку в 



майбутніх 

фахівців 

початкової освіти 

інформаційно-цифрової 

компетентності майбутніх 

фахівців початкової освіти 

Форми: апробація 

результатів дослідження 

на міжнародних та 

всеукраїнських науково-

практичних конференціях; 

публікації у фахових 

виданнях з 

обґрунтуванням обраної 

теми. 

навчально-

виховний процес 

Баловненської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Новоодеської 

районної ради та  

Вінницького 

державного 

педагогічного 

університету імені 

Михайла 

Коцюбинського 

 

Мовленнєвий 

розвиток 

майбутніх 

фахівців 

початкової освіти 

   доц.  Марущак 

В.С. 

2018 р. Індивідуальний: 

Структурно-

функціональна модель 

мовленнєвого розвитку 

майбутніх фахівців 

початкової освіти 

Форми: апробація 

результатів дослідження 

на міжнародних та 

всеукраїнських науково-

практичних конференціях; 

публікації у фахових 

виданнях з 

обґрунтуванням обраної 

теми. 

Впровадження 

результатів 

експериментальног

о пошуку в 

навчально-

виховний процес 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 54 

м. Миколаєва та 

Херсонського 

державного 

університету 

 

Підготовка 

майбутніх 

фахівців 

початкової освіти 

до 

міжкультурного 

спілкування 

засобами 

літературного 

мистецтва 

   доц.  Казанжи 

О.В. 

2018 р. Індивідуальний: 

Структурно-

функціональна модель 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти 

до міжкультурного 

спілкування засобами 

літературного мистецтва. 

Форми: апробація 

результатів дослідження 

Впровадження 

результатів 

експериментальног

о пошуку в 

навчально-

виховний процес 

ММК ім. В. Чайки 

та Переяслав-

Хмельницького 

державного 



на міжнародних та 

всеукраїнських науково-

практичних конференціях; 

публікації у фахових 

виданнях з 

обґрунтуванням обраної 

теми. 

педагогічного 

університету імені 

Григорія Сковород

и 

Програми НАН та НАПН України  

 Тема      Загальний  

Етап на 2018 рік   Індивідуальний  

Програми регіональні  

 Тема      Загальний  

Етап на 2018 рік   Індивідуальний  

Програми університету  

 Тема      Загальний 

 

 

Етап на 2018 рік   Індивідуальний  

Програми ініціативні (планують та виконують доктори наук)  

 Тема      Загальний 

 

 

Етап на 2018 рік   Індивідуальний  

 

Завідувач кафедри                                                                                                                                                  С. І. Якименко 


