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іра в Бога, віра в Україну, віра у 
дитинство — ті невід'ємні життєві цінності, які 
іринесли Світлані Якименко беззаперечний 
івторитет у колі колег і друзів, повагу серед 
глеяди миколаївського студентства, гідне 
визнання у вітчизняній науці.

Родинна педагогіка — атмосфера родинного 
гепла, ніжності, лагідності, проміння радості і 
задоволення є ключовою теорією, яка має 
лежати в основі педагогічних 
тринципів вітчизняної освіти. У 
цьому вже понад сорок років своєї 
трофесійної діяльності С.І. Яки
менко переконує майбутніх педа
гогів — студентів Миколаївського 
національного університету імені 
Василя Сухомлинського.

П рофесор пройшла уніка- 
\ьний шлях від практика до 
науковця, розпочавши трудову 
діяльність вихователем середньої 
групи у сільському дитсадку.

Вихователь, учитель почат
кової школи, асистент, доцент, 
професор, завідувач кафедри 
початкової освіти Миколаївського 
національного університету імені 
Василя Сухомлинського, співро
бітник кафедри психолого-педа- 
гогічної освіти Миколаївського 
обласного інституту післядиплом- 
ної педагогічної освіти, спікер 
Всеукраїнської авторської літньої 
школи інноватики, дійсний член 
(академік) Міжнародної кадрової 
академії — таким є педагогічний, 
науковий, творчий шлях відомої 
українки.

Народилась на Вінниччині, тут 
зробила перші кроки на профе
сійному шляху, створила сім'ю. І 
як справжня дружина-українка з 
маленькою дитиною поїхала за 
чоловіком до Миколаєва.

Світлана Іванівна своїм ідеалом називає 
рідну бабусю, вважає, що її філософія закоха
ності у дитинство, філософія добра, людяності 
— це той щасливий берег її дитинства, яке про
йшло на Вінниччині. У їхній шляхетній україн
ській родині, де народилась майбутній україн
ський учений, споконвіків цінували родинну 
педагогіку, українські традиції, морально-етичні 
норми у стосунках. Як зізнається Світлана 
Іванівна: «Усе, чого досягла, — від бабусі».

І духовні цінності, і наполегливий характер, і 
жага до пізнання. Свій перший пам'ятний 
подарунок малій Світланці від бабусі була її 
вишиваночка, про яку нагадує дитяче фото.

Вже у самої є онуки, і тепер вона, як і бабуся, 
дарує внучці Ангеліночці таке ж пам'ятне свято 
дитинства — приміряє вишиванку...

Доктор наук у галузі освіти, професор 
Світлана Якименко написала море дитячих 

казок. Видала цілу низку збірок 
казок, серед яких найпопулярніші 
в Україні такі дитячі книги: 
« Народознавчик», « Свічадонько », 
«Коса — дівоча краса», «Моя 
маленька Батьківщина — Мико- 
лаївщина» та інші.

Є автором майже 400 науково- 
методичних публікацій. Понад 
ЗО молодих науковців захистили 
наукові дисертації під керів
ництвом проф есора Світлани 
Якименко. Це та молода плеяда 
вчених-однодумців, які підтри
мали її ідею, що наша вітчизняна 
наука зароджується у дитячому 
садку.

Здобутки професора С.І. Яки
менко оцінено урядовими та про
фесійними відзнаками: звання 
відмінника народної освіти, дип
ломанта II ступеня ВДНГ Україн
ської PCP, володаря II гранту 
програми «Трансформація гума
нітарної освіти в Україні» Між
народного фонду «Відродження».

Світлана Іванівна Якименко 
плідно співпрацює з міжнарод
ними і всеукраїнськими фондами, 
громадськими організаціями та 
центрами.

І все ж, попереду ще багато 
творчих планів, проектів. Віри- 
ться, що невтомна енергія нау
ковця і громадського діяча Світ

лани Якименко принесе нові плоди в науці і 
в процесі навчання та виховання покоління 
молодих українців. Заради вічного бенефісу 
дитинства, так щиро і зворушливо оспіваного 
цими поетичними рядками Ліни Костенко:

В дитинство хочу, там усе моє.
В дитинстві ми великі Магеллани.
В дитинстві відкриваєш материк, 

котрий назветься потім —  Батьківщина.

С.І. Якименко, 1953 р.

З онукою Ангеліною, 2013 р.



А’ Щ Л к і

орден

Народы

<аі
Н З Ї Ґ с і О

НАГОРОДЖУЄТЬСЯОРДЕН

(п р ізв и щ еI
\ \ У Ш Ї + 1

(ІМ я)

(по б а т ь к о в і)

«БЕРЕГИНЯ УКРАЇНИ»

ОлександрПосвідчення

/ 3 #


