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Факультет дошкільної та початкової освіти працює в такому складі: 

 

Кафедри К-ть 

викладачів 

К-ть 

доктор

ів наук 

К-ть 

профес

орів 

К-ть 

канди-

датів 

наук 

К-ть 

доцен-

тів 

К-ть  

здобу

вачів 

К-ра дошкільної 

освіти 

8 штатних 

викладачів 

1сумісник 

2 ( 1 

сумісн

ик) 

2(1 

сумісн

ик) 

5 2 1 

К-ра початкової 

освіти 

14 штатних 

викладачів 

(із них – 1 в 

декретній 

відпустці) 

- 1 10   

(1 в 

декр. 

відп.) 

7 3 

К-ра педагогіки 

та дитячої 

психології 

9 штатних  1 1 7 6 1 

Усього 

викладачів 

31 викладач 4 4 22  

(1 в 

декр. 

відп.) 

18 5  

 

 31 штатних викладачів (із них 2 викладачі знаходяться в декретній 

відпустці: к.п.н. Майборода В. С.) та 1 сумісник – акад. Богуш А. М. 

(Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського). 

Серед викладачів 4 доктори наук (1 сумісник), 4 професорів (1 сумісник);  22 

кандидатів наук, 6 із яких не мають вченого звання, 5 викладачі-здобувачів. 

Якісний склад викладачів, які мають науковий ступінь становить 84 %. 

Кафедри факультету очолюються докторами наук, професорами. 

Сумісник – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН 

України має фахову освіту – 012 «Дошкільна освіта», що разом складає 

16,2%  докторів наук від загальної чисельності викладачів факультету. 

Всі викладачі не рідше одного разу за 5 років проходили підвищення 

кваліфікації згідно плану кафедр на базі Південноукраїнського національний 

університет ім. К.Д.Ушинського, Херсонського педагогічного національного 
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університету. 

Чисельність студентів факультету на 10.06.18 р. 

 

Спеціальність 

ДФН ЗФН  

Усього бюджет контракт бюджет контракт 

012 Дошкільна 

освіта 

106 103 15 169 393 

(209+184) 

013 Початкова 

освіта 

104 79 46 209 438 

(183+255) 

 210 182 61 378 831 

(+2 осіб в 

акад. відп.) 

 

складає 832 осіб і 2 осіб  знаходяться в академічній відпустці. Після 

проведення підсумкової атестації на 1.07.18 р. на факультеті буде 

знаходитися 635 студентів (із них – 450 – на контрактній основі).  

За результатами зимової сесії на факультеті призначено з 01.02.2018 р. 

стипендію на ІІ семестр   2017-2018 н.р. студентам денної форми навчання, які 

успішно виконали індивідуальний навчальний план І семестру 2017-2018 

н.р., враховуючи середній бал успішності, в такій кількості: 

1. 

Всього 

навчається за 

державним 

замовленням 

Призначено у ІІ 

семестрі 2017-2018 

академічних стипендій 

 

Підвищенні стипендії 

210 

студентів 

 

96 студентам 

5 студентів 
(Дмитренко Анна Павлівна, Бордунова 

Анастасія Юріївна, Наумчук Світлана 

Вікторівна, Назаренко Яна Вадимівна, 

Бородина Єлизавета Георгіївна) 
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Малозабеспечені Сиротити, 

позбавленні 

батьківського 

піклування 

Внутрішньо 

переміщені 

Батьки АТО 

5 студентів 11 студентів 1 студент 10 студентів 

 

3. Результати сесії: 

Відраховано 2017-2018 н.р. (І семестр) 

 

ДФН – 6 

218 група спеціальність «Дошкільна 

освіта» С Танакова І., 

318 група спеціальність «Дошкільна 

освіта» Сельдемірова К,  

518 група спеціальність «Дошкільна 

освіта» Сахарова А.,  

158 група спеціальності «Початкова 

освіта» Мартиненко П., Богданова 

К.,  

248 спеціальність «Дошкільна 

освіта» Згадова Д., 

 

ЗФН – 3 

118 група спеціальність «Дошкільна 

освіта» Чабан В. 

258 група спеціальність «Дошкільна 

освіта» С Мігачова Г.  

548 група спеціальність «Дошкільна 

освіта» С Худан А. 

 

Додаткові освітні послуги – 162 студентів, які навчаються за 

державним замовленням та за кошти фізичний та юридичних осіб, сплатили в 

фонд університету 194400 гр. за  2017-2018 н.р. 

Згідно зі статею 73 Закону України «Про вищу освіту», на виконання 

рішення вченої ради університету від 01.03.2018 р. (протокол № 13) та наказу 

ректора МНУ імені В.О. Сухомлинського №98 від 29.03.2018 р. « Про розмір 

і порядок внесення оплати за навчання» для здобувачів вищої освіти, які 

навчаються за кошти юридичних і фізичних осіб, встановити оплату за 

кожний семестр на 2018-2019 н. р. враховуючи офіційно визначений рівень 

інфляції за попередній календарний рік, у такому розмірі):  

Ступінь бакалавра ІІ курс 

Денна форма навчання 

Дошкільна освіта Початкова освіта 

3865 гр. 3865 гр. 
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Заочна форма навчання 

Дошкільна освіта Початкова освіта 

2842 гр. 2842 гр. 
 

Ступінь бакалавра ІІІ курс 

Денна форма навчання 

Дошкільна освіта Початкова освіта 

3450 гр. 3450 гр. 

Заочна форма навчання 

Дошкільна освіта Початкова освіта 

2387 гр. 2387 гр. 
 

Ступінь бакалавра ІV курс 

Денна форма навчання 

Дошкільна освіта Початкова освіта 

3035 гр. 3035 гр. 

Заочна форма навчання 

Дошкільна освіта Початкова освіта 

2100 гр. 2100 гр. 
 

Ступінь бакалавра V курс  (ОКР «бакалавр») 

Заочна форма навчання 

Дошкільна освіта Початкова освіта 

2100 гр. 2800 гр. 
 

Ступінь другий магістерський рівень (2-й рік навчання) 

Денна форма навчання 

Дошкільна освіта Початкова освіта 

5116 гр. 5685 гр. 

Заочна форма навчання 

Дошкільна освіта Початкова освіта 

4093 гр. 4093 гр. 

 

Відповідно  наказу ректора МНУ імені В.О. Сухомлинського №66 від 

01.03.2018 р. « Про розмір і порядок внесення оплати за навчання»: 

Бакалавр: 

Денна форма навчання 

Дошкільна освіта Початкова освіта 
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9000 гр. 9000гр. 

Заочна форма навчання 

Дошкільна освіта Початкова освіта 

8000 гр. 8000 гр. 

 

Магістр: 

Денна форма навчання 

Дошкільна освіта Початкова освіта 

12000 гр. 12000 гр. 

Заочна форма навчання 

Дошкільна освіта Початкова освіта 

11000 гр. 11000 гр. 

 

Щодо проживання в гуртожитку: заборгованість за проживання  

відсутня, всі бажаючі студенти забезпечені місцями в гуртожитку. 

Забезпечення плану прийому студентів на 2 спеціальності факультету  

(відповідно до ліцензованого обсягу на 2017-2018 н.р.) 

 

 

 

 

Спеціальність 012«Дошкільна освіта» 

Прийом на ступінь «Бакалавр» за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»: 
 

 

№ 

з/

п 

Шифр та 

найменуван

ня галузі 

знань 

Код та 

найменуван

ня 

спеціальнос

ті 

Спеціаліз

ація  

(за 

наявності 

Освітня 

програма 

Кількість 

ліцензійни

х місць  

(з 

розподілом 

за 

освітніми 

програма-

ми) 180 

Кваліфікац

ія, що 

вказується 

у дипломі 

(додатку) 

(підстава 

присвоєння (АЕ, 636467 від 

10.06.2015) 

(НД- ІІ № 1548597, 

29.09. 2011) 

 
ДФН 

90 

ЗФН 

90 

1. 01 Освіта 

012 

Дошкільна 

освіта 

Дошкільна 

освіта. 

Початкова 

освіта 

Початкова 

освіта 
  

Вихователь 

дітей 

дошкільног

о віку 
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Прийом на ступінь «Магістр» за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»  
 

 

Спеціальність 013 «Початкова освіта» 

Прийом на ступінь «Бакалавр» за спеціальністю 013 «Початкова освіта»  

2. 01 Освіта 

012 

Дошкільна 

освіта 

Дошкільна 

освіта. 

Музичне 

виховання 

Музичне 

виховання 
  

3. 01 Освіта 

012 

Дошкільна 

освіта 

Дошкільна 

освіта. 

Логопедія 

Дошкільна 

освіта. 

Логопедія 

  

4. 01 Освіта 

012 

(ск/т)Дошк

ільна 

освіта 

Дошкільна 

освіта 

Дошкільна 

освіта 
  

Вихователь 

дітей 

дошкільног

о віку 

Усього:    

 

№ 

з/

п 

Шифр та 

найменуван

ня галузі 

знань 

Код та 

найменуван

ня 

спеціальнос

ті 

Спеціалі

зація  

(за 

наявнос

ті) 

Освітня 

програма 

Кількість 

ліцензій-

них місць  

(з розпо-

ділом за 

освітніми 

програ-

мами) 80 

Кваліфіка-

ція, що 

вказується у 

дипломі 

(додатку) 

(підстава 

присвоєння 
(АЕ, 636467 від 

10.06.2015) 

(НД - ІV, № 1572091, 

2 .09.2014) 

 
ДФН 

40 

ЗФН 

40 

1. 01 Освіта 

012 

Дошкільна 

освіта 

Дошкільна 

освіта 

Дошкільна 

освіта 
37 34 

Магістр 

дошкільної 

освіти 

Усього: 37 34  

 

№ 

з/п 

Шифр та 

найменуван

ня галузі 

знань 

Код та 

найменува

ння 

спеціально

сті 

Спеціаліза

ція  

(за 

наявності) 

Освітня 

програма 

Кількість 

ліцензійни

х місць 180 

 

Кваліфікація, що 

вказується у 

дипломі 

(додатку) 

(підстава 
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Прийом на ступінь «Магістр» за спеціальністю 013 «Початкова освіта» 

 

 

присвоєння 

Ліцензія: АЕ 636467 

від 10.06.2015 до 2021 

р. 

Сертифікат: НД-ІІ 

№1548598 від 

29.09.2011 р. до 01. 

07.2021 р. 

 

ДФН 

Усьо

го  

90 

 

ЗФН 

Усьо

го  

90 

 

 

1. 01 Освіта 

013 

Початкова 

освіта 

- 

Початкова 

освіта. 

Дошкільна 

освіта. 

  

Вчитель 

початкової 

школи 

 

 

Початкова 

освіта. 

 Музичне 

виховання. 

  

Початкова 

освіта. 

Фізична 

культура. 

  

Ск/т 013 

Початко-ва 

освіта. 

  

Усього:    
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Зведені дані на  

№ 

п/п 

Галузь 

знань 

Спеціальність Освітній 

ступінь 

ДФН ЗФН Усього 

1. 01 

Освіта 

012 Дошкільна 

освіта  

Бакалавр 

(90/90) 

44 26 70 

Магістр 

(40/40) 

38 34 72 

2. 01 

Освіта 

013 Початкова 

освіта 

Бакалавр 

(90/90) 

53 47 100 

Магістр 

(20/40) 

19 34 53 

 

Наявність НМК на кафедрах факультету 

Кафедри бакалавр магістр 

Закріплено 

дисц. 

Наявність 

НМК 

Закріплено 

дисциплін 

Наявність НМК 

 

№ 

з/п 

Шифр та 

найменува

ння галузі 

знань 

Код та 

найменував-

ння 

спеціально-

сті 

Спеціалі-

зація 

(за наяв-

ності) 

Освітня 

програ-

ма 

Кількість 

ліцензійних 

місць  

60 

Кваліфікація, 

що 

вказується у 

дипломі 

(додатку) 

(підстава 

присвоєння) 

Додаток до ліцензії: 

Витяг з рішення 

Акредитаційної комісії 

від 28.05.2015 р. 

Протокол №116 до 

01.07.2025 р.  

Сертифікат: НД-IV 

№1575468 від 

10.06.2015 р. до 

01.07.2025 р.  

 

ДФН 

Усього  

20 

 

ЗФН 

Усього  

40 

 

Магістр 

початкової 

освіти 

1. 01 Освіта 

013 

Початкова 

освіта 

- 

Початк

ова 

освіта. 

 

19 34  

Усього 19 34  
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К-ра 

дошкільної 

освіти 

21 21 4 4 

К-ра 

початкової 

освіти 

31 27 12 12 

К-ра 

педагогіки 

та 

загальної 

психології 

25 22 14 8 

 

На вчених радах факультету розглядалися такі питання: 

- виконання завдань, висунутих у доповідях ректора університету 

на вчених радах університету, присвячених обговоренню підсумків 

навчального року та на реалізацію рішень ректорату університету; 

- виявлення конкурентних переваг випускників спеціальностей і 

стратегічних напрямів підвищення якості підготовки фахівців факультету, 

спираючись на принцип взаємодії теорії й практики у викладанні 

навчального матеріалу та використання компетентнісно-орієнтованого 

підходу до підготовки майбутніх фахівців; 

- оновлення навчальних планів з метою урахування побажань 

роботодавців (інклюзивна освіта, сімейне виховання, Вальдорфська 

педагогіка, підготовка гувернерів); 

- активізації інтеграції у світовий науковий і освітній простір 

Європи, використовуючи для цього двосторонні зв’язки та програми східних 

вузів задля спільної підготовки фахівців, організації стажування, 

проходження практики; 

- розвитку креативного потенціалу навчального процесу за 

рахунок поліпшення ресурсної бази, підвищення рівня кваліфікації 

співробітників, участі в міжнародних проектах, безперервної наукової й 

видавничої діяльності викладачів; 

- удосконалення навчальної роботи згідно «Положення про 
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організацію навчального процесу в умовах кредитно-трансферної системи 

підготовки фахівців в МНУ імені В.О. Сухомлинського»; 

- підвищення якості навчання через забезпечення тісного 

взаємозв’язку між науковою та навчальною роботою шляхом впровадження 

у навчальний процес результатів наукових досліджень; 

- активізації участі викладачів в розробці персональних 

навчальних систем; 

- працевлаштування випускників через проведення «Ярмарок 

вакансій робочих місць» та «Дня кар’єри випускника» та ін. 

(протоколи засідань в наявності) 

Засідання деканату 

Впродовж 2017 – 2018 н.р. працював робочий орган «деканат» (26 

засідань). 

Розглядались питання щодо організації роботи зі студентами і 

викладачами на факультеті, піднімались питання виконавської дисципліни 

викладачів кафедр, обговорювались накази та розпорядження ректора 

університету та документи МОН України. Обговорювались результати 

діяльності викладачів щодо організації роботи стосовно публікацій в науко-

метричних базах.   

Кафедра дошкільної освіти в наукометричній базі Index 

Copernikus має 9 публікацій.  

Кафедра початкової освіти в наукометричній базі Index Copernikus 

має 13 публікацій.  

Кафедра педагогіки та дитячої психології в наукометричній базі 

Index Copernikus має 6 публікацій.  

 

3. Навчально-методична комісія факультету 

Активно впродовж року працювала методична комісія факультету, 

яку очолювала заступник декана, доц. кафедри Курчатова Анжеліка 

Віталіївна (10 засідань). Впродовж навчального року було розглянуто такі 
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питання: 

− звіт про роботу внутрішньої агенції якості освіти; 

− результати літньої практики в червні 2017 р.; 

− організація і зміцнення форм навчання студентів; 

− накопичення освітнього простору викладачів; 

− обговорення Положення про створення та діяльність Центру 

тестування в МНУ ім. В.Сухомлинського; 

− підведення підсумків ректорських контрольних робіт в 1-му і 2-

му семестрах у 2017 – 2018 н.р.; 

−  підготовка і підсумки атестації випускників  ОКР «Магістр» 

(ДФН), «Бакалавр» (ЗФН); 

− затвердження стипендій студентам на 2-й семестр 2017 – 2018 

н.р.; 

− підготовка до планування навчальної, наукової, методичної та 

організаційно-виховної роботи на 2018 – 2019 н.р.; 

−  виконання індивідуальних планів викладачами за 1-й семестр 

2017 – 2018 н.р.; 

− рекомендації до друку навчально-методичних посібників 

викладачів факультету; 

− підготовка і підсумки атестації випускників  ОКР «Магістр» 

(ЗФН), «Бакалавр» (ДФН); 

−  планування навчального навантаження на 2018 – 2019 н.р.; 

− затвердження графіку навчального процесу на 2018 – 2019 н.р. 

 

План виконання друкованої продукції викладачів 

Кафедри Навч.-метод. 

посібн. 

Монографії Статті у 

фах. 

виданнях 

Закорд. вид. 

та видання 

в 

наукометр. 

базах 

План Вик. План Вик. План Вик. План Вик. 
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К-ра дошк. осв. 4 5 - - 8 11 7 9 

К-ра поч. освіти 25 30 - 2 23 23 10 13 

К-ра педагогіки та дит. 

психології 
11 9 - - 9 19 6 6 

Результати НІРС 

Кафедри Студ. олімпіади (І, ІІ тури) Конкурси студ. робіт 

Брали участь переможці Брали участь переможці 

К-ра дошк. 

осв. 

ІІ-тур: 

Тимошенко 

Анастасія 

грамота Тимошенко 

Анастасія 

 

ІІІ місце 

К-ра поч. 

освіти 

Бордунова 

Анастасія, 

Дмитренко 

Анна 

грамота - - 

К-ра 

педагогіки та 

заг. психології 

Єфімовська 

Оксана 

 

грамота - - 

 

За  2017 – 2018 н.р. на базі кафедр дошкільної освіти і початкової 

освіти було проведено І тур  Всеукраїнської студентської олімпіади за двома 

спеціальностями. Переможців було відправлено на конкурс ІІ-го туру 

Всеукраїнських олімпіад. Студентка Тимошенко Анастасія (428 гр.) стала 

переможницею в номінації «Майстер точного слова» (Харків, травень 2018 

р.).  

 

Працевлаштування випускників 

− Щорічно факультет проводить Ярмарки вакансій, кафедрами 

щорічно проводяться науково-практичні семінари, круглі столи «Я – 

майбутній вихователь», «Моя професія – педагог» за участю представників 

дошкільних навчальних закладів та вчителів початкових класів. 

− Усі випускники факультету після закінчення навчання 

працевлаштовані. За звітний період заяв від випускників на видання довідки 
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для реєстрації у Центрі зайнятості населення не поступало. 

 

Бази практик 

ДНЗ: 1,5,10,17,22,23,50,74,84,93,95, 103, 106,115, 118, 128, 134, 144. 

ЗОШ: 3, 13, 15, 39, 57, 60. 

Протягом 2017/2018 н.р було розширено бази практик до яких 

увійшли: Миколаївський класичний ліцей, Академія дитячої творчості. 

 

Профорієнтаційна робота факультету 

Щорічно відповідальні за профорієнтаційну роботу на факультеті Дрозд 

О.В., Паршук С.М., Тесленко С.О. проводять профорієнтаційну роботу з 

випускниками сільських шкіл: смт. Арбузинка, смт Баштанка, 

м. Южноукраїнськ ЗОШ №2, Очаківська ЗОШ №1, м. Вознесенськ, м. 

Первомайськ, смт Березнігувати, смт. Снігурівка) та в ЗОШ міста Миколаєва 

підготовлено та проведено заходи на базі ЗОШ № 50 (6.12.18 р.); ЗОШ № 6 ( 

30.03.18 р.), Ярмарок професій (на базі ЗОШ № 46, 57). 

 Для учнів шкіл надруковані за спеціальністю факультету буклети, 

підготовлено презентації, банери, створено мультимедійний рекламний 

ролик та підготовлено виступи студентів перед абітурієнтами. 

− На сайті факультету розміщується інформація щодо умов вступу 

на спеціальність «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта», програми 

підготовки до вступних іспитів за ступенями «Бакалавр», «Магістр».  

− Участь у обласній виставці навчальних закладів «Освіта – 2018» 

з метою ознайомлення абітурієнтів із спеціальностями в МНУ ім. 

В. О. Сухомлинського; 

− Участь у Науковому пікніку, який буде проходити 16.06.2018 

року на Соборній площі в Каштановому сквері. 

 

План підвищення кваліфікації 

Інформація про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
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кафедри дошкільної освіти 

№ ПІП 

Звіт План 

Термін 

проходження 

Місце проходження 

підвищення кваліфікації 

(стажування) 

Термін 

проходження 

Місце 

проходження 

підвищення 

кваліфікації 

(стажування) 

1. Трифонова 

ОленаСергіївна 

2013 рік Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний 

педагогічний  університет 

імені К.Д. Ушинського» 

Захист докторської 

десертації 

2018 Болгарія 

2. Лісовська 

Тетяна 

Адамівна 

січень 2016 

рік 

Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний 

педагогічний  університет 

імені К.Д. Ушинського», 

кафедра теорії і методики 

дошкільної освіти 

2021 Польща 

3. Соколовська 

Олександра 

Семенівна 

4.12.14-

30.12.14  

 

Херсонський державний 

університет, кафедра 

педагогіки, психології й 

освітнього менеджменту 

4.12.14-30.12.14 

2018 Польща 

4. Кардаш Ірина 

Миколаївна 

листопад – 

грудень, 

2014 р. 

 

Державний заклад 

«Південно 

український 

національний 

педагогічний університет 

імені К.Д.Ушинського» 

Інститут дошкільної і 

спеціальної освіти, 

кафедра теорії і методики 

дошкільної освіти. 

2019 Польща 

5. Курчатова 

Анжеліка 

Віталіївна 

2015 рік Державний заклад 

«Південноукраїнський 

національний 

педагогічний  університет 

імені К.Д. Ушинського» 

2019 Польща 

Кафедра початкової освіти 

 Бублик А. Г. - Чорноморський 

національний 

університет імені Петра 

Могили 

2018 Україна 
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 Тимченко А. 

А. 

- Вища Школа 

Управління і 

Адміністрації в Ополю 

2018 Польща 

 Якименко С. І. 2014 Херсонський 

державний університет 

2019 Україна 

 Паршук С. М. 2014 Вища Школа 

Управління і 

Адміністрації в Ополю 

2019 Польща 

      

Кафедра педагогіки та загальної психології 

 

1.  Хайруддінов 

Мухіддін 

Айіддінович 

 Південноукраїнський 

національний університет 

ім.К.Д.Ушинського 

2020  

2.  Михальченко 

Наталія 

Вячеславівна 

 Херсонський державний 

університет 

2020  

3.  Бабаян Юлія 

Олександрівна 

 Миколаївський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

2020  

4.  Шапошнікова 

Юлія 

Геннадіївна 

 Лабораторія психології 

навчання ім. В.О. Синиці 

2019  

5.  Вдовиченко 

Раїса Петрівна 

 Херсонський державний 

університет 

2020  

6.  Дрозд Олена 

Володимирівна 

 Херсонський державний 

університет 

2020  

 

Матеріально-технічна база: 

Деканат факультету розташовується у 2-х кімнатах загальною площею 

60 м
2
. Робочі місця працівників деканату оснащені сучасними меблями, 

комп’ютерами, телефонами та оргтехнікою. Деканат підключено до мережі 

Інтернет і локальної мережі університету. 

Кафедри факультету розташовані у відокремлених приміщеннях. 

Завідувачі кафедр мають власні кабінети. Усі приміщення підключено до 

мережі Інтернет і локальної мережі університету, оснащено сучасними 

меблями, комп’ютерами та оргтехнікою. 

Викладачі факультету дбають про його матеріально-технічну базу: 
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Забезпечення матеріально-технічної бази факультету: 

− відремонтовано аудиторії № 01.420, 01.412, 01.113;  

− коридор факультету оснащено лавами для сидіння;  

− встановлено вхідні центральні двері на поверх факультету; 

− поновлено зміст стендів, що знаходяться в холі факультету;  

− висаджено квіти на центральних клумбах університету;   

− висаджено квіти та обприскано дерева на земельній ділянці 

факультету. 

 

Завдання, перспективи, проблеми 

Виходячи з Концепції розвитку університету, серед головних страте-

гічних завдань факультету є: 

- заохочувати викладачів кафедр до написання докторських 

дисертацій; 

- здійснювати цілеспрямовану роботу щодо відкриття 

спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій; 

- активно залучати викладачів до розробки електронних 

підручників та персональних навчальних систем; 

- залучати студентів та викладачів до вивчення англійської мови 

для реалізації ідей обміну студентами та викладачами і написання сумісних 

наукових тем студентами магістратури з вузами Туреччини, Хорватії та 

Чувашії, з якими складено угоду про співпрацю; 

- започаткувати проект «Портфоліо студентських наукових робіт» 

та рекламний мультимедійний ролик з науковими досягненнями студентів зі 

спеціальностей факультету «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта»; 

- активізувати роботу щодо розміщення статей викладачів на 

бібліотечному сайті університету; 

- сприяти відкриттю в гуртожитку університету дитячої кімнати з 

тимчасовим перебуванням для дітей студентів та співробітників. 

- розширення та урізноманітнення зв’язків кафедр (виїзді 
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семінари, спільні науково-практичні конференції) з іншими науково-

дослідними установами;  

- розвиток академічної мобільності викладачів кафедр і студентів 

шляхом їхнього залучення до програм освітнього обміну, проектів, грантів 

тощо; 

- пошук творчих, орієнтованих на науково-дослідницьку діяльність 

студентів через їхню участь у конкурсах, олімпіадах з метою формування 

їхньої дослідницької компетентності та залучення їх до подальшої наукової 

діяльності (навчання в докторантурі) і викладацької діяльності на кафедрі; 

- підвищення мовної і мовленнєвої компетенції викладачів кафедр 

з англійської мови; 

-  співробітництво із зарубіжними педагогічними вишами з метою 

вдосконалення освітнього процесу підготовки фахівців дошкільної  та 

початкової освіти; 

-   впровадження науково-педагогічної спадщини 

В. О. Сухомлинського в процес викладання фахових дисциплін кафедр. 

 

10.06.18 р. 

 

Декан факультету дошкільної  

та початкової освіти МНУ 

ім. В. О. Сухомлинського                                                      Т. М. Степанова 


