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СПИСОК ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ВИДИ РОБОТИ ПО КАФЕДРІ ПОЧАТКОВОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

№ Відповідальні по 

кафедрі 

Види діяльності відповідно концепції та плану роботи 

кафедри 

Показники відповідно до контракту 

зав.каф.  

1 Якименко С.І. Завідувач кафедри початкової освіти, керівник центру 

навчально-методичної роботи «Школа майбутнього 

вчителя», завідувач навчальної лабораторії з методик 

початкової освіти 

Контракт завідувача кафедри 

2 Білявська Т.М. 1.ОП бакаларвр - гарант 

2.Наукова робота студентів 

Конфереції, сертиф…. 

3.Протоколи засідань кафедри  

4. Методична робота (з Тесленко С.О.) ПО+ДО 

5.3 Збільшення частки аудиторних годин у їх загальній 

кількості, викладення яких здійснюється англійською 

(німецькою, французькою, китайською) мовою. 

11.забезпечувати підготовку здобувачів вищої освіти для 

участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді 

(Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) 

Міністерства освіти і науки України та конкурсах МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, стартапах, інноваційних розробок 

тощо; 

3 Бреславська Г.Б. 

 

1.Сторінки кафедри фейсбук, інстаграм. 

2.План роботи кафедри 

3.Виховна робота ПО+ДО  

4. 5. Контроль за виконанням наказів та розпоряджень 

13.Організовувати супровід сайту кафедри включно з 

англомовною версією, зокрема висвітлення на ньому 

оперативної інформації про діяльність кафедри. 

Контролювати функціонування й наповнення сайту кафедри, а 

також офіційних сторінок кафедри в соціальних мережах; а 

також надавати актуальну інформацію для сайту факультету, 

університету; 

 

4 Лісовська Т.А. 

 

1.Контроль за боржниками ПО+ДО щомісяця до 10 числа 

2.Місце знаходження студентів ПО+ДО 

 

5 Михальченко Н.В. 1. Госпдоговірна тема з метою підвищення квалифікації 

(вчителів, вихователів)  

 

10. Контроль за щорічним виконанням кафедрою 

держбюджетних, госпдоговірних науково-дослідних робіт або 

науково-дослідних робіт, що виконуються на кафедрі за 

замовленням структурних підрозділів університету, у межах 

робочого часу й реєструються в науковій частині; 

17.Контроль за дотримуванням о дотримання норм 

академічної доброчесності (анкети, тести…) 

6 Паршук С.М. 1.Кошторис ПО+ДО разом  

2.Профорієнтація. Вихід в інтернет раз на тиждень 

мінімум(спільні заходи с кураторами. «Карта області» 

3. Практика денна форма ПО (угоди зі школами та 

дошкільними закладами….)  

4.2.Питома вага осіб, зарахованих на магістерські програми 

(за всіма формами навчання та джерелами фінансування) з 

числа випускників інших закладів вищої освіти, що здобули в 

них вищу освіту за ступенями бакалавра, магістра та освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста. 

 

5.5. Збільшення питомої ваги випускників, які сплачують 

податки в Україні як підприємці або наймані працівники, та 

через 2 роки після завершення навчання працюють на посадах, 

що потребують наявності здобутої вищої освіти. 

7 Тесленко С.О. 1.Методична робота (план роботи, метод.засідання: круглі 14.Підручники, навчальні посібники, методична, та інша 
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 столи, вебінари, семінари…) Виставки та вернісажі метод 

забеспечення. 

2.Віткриті пари відповідно графіку (контроль та перевірка) 

3.Науково-метод збірник кафедри (2 рази на рік)(спільно з 

Трифоновой О.С.) 

4. ОП бакалаврат ДО – гарант 

літератури за профілем кафедри відповідно до дисциплін що 

читаються; 

 

8 Тимченко А.А. 1.Навчальні плани ПО+ДО 

2.Навчально-методичні комплекси (перевірка наявності 

і відповідності планам) ПО+ДО 

- Посібники відповідно до курсів що читаються 

3. Сайт кафедри в МНУ 

4.Стратегія економічної стабільності кафедри 

5. ОП магістратура ПО - гарант 

6.1. Збільшення обсягу доходу за рахунок усіх джерел 

фінансування у порівнянні з досягнутими показниками 2020 

року: 

6.1.1спеціального фонду від виконання наукових та науково-

технічних робіт (надання наукових послуг, включаючи 

послуги з наукового обслуговування) 

13. організовувати супровід сайту кафедри включно з 

англомовною версією, зокрема висвітлення на ньому 

оперативної інформації про діяльність кафедри. 

Контролювати функціонування й наповнення сайту кафедри, а 

також офіційних сторінок кафедри в соціальних мережах; а 

також надавати актуальну інформацію для сайту факультету, 

університету; 

9 Трифонова О.С. 1.Конференція (з Філімоновою Т.В.) 

Науково-метод збірник кафедри (2 рази на рік) 

(Тисленко С.О.) 

2.Авторські свідоцтва, патенти 

3. Стажування викладачів; сертифікати підвищення 

кваліфікації (контроль та перевірка) 

4. ОП магістратура ДО – гарант 

2.4. Частка штатних науково-педагогічних та наукових 

працівників серед їх загальної кількості, які брали участь у 

програмах міжнародної академічної мобільності тривалістю 

не менше 1 місяця за календарний рік. 

3.5.Зростання кількості створених та належним чином 

оформлених об’єктів інтелектуальної власності, у порівнянні з 

досягнутими показниками 2020 року. 

10 Філімонова Т.В. 1.Картки навантаження ДО+ПО 

2.Наукова діяльність викладачів (ПО+ДО) (теми кафедри 

ДО+ПО) 

3.Публікації, монографії, (контроль та перевірка 

відповідно до цільових показників викладачі що вноситься 

в контракт завідувача) 

3.1.Кількість публікацій у виданнях, які індексуються у 

наукометричних базах Web of Science та Scopus на одного 

штатного наукового та науково-педагогічного працівника, 

зокрема які: 

3.1.1; 3.2;  

3.3Індекс Гірша МНУ імені В. О. Сухомлинського за БД 

Scopus та WoS: 

11 Шапочка К.А. 1.Електронні журнали; Система «Деканат» 

2. Відповідальна за музей В.О.Сухомлинського 

(віртуальні екскурсія укр. і англ. Мовами) 

3. Відкриття спеціальності початкова. Спеціальна освіта 

(Тимченко А.А.) акредитаційний  

5.1.Вдосконалення електронної системи управління 

навчанням (Learning Management System). 

5.3. Збільшення частки аудиторних годин у їх загальній 

кількості, викладення яких здійснюється англійською 

(німецькою, французькою, китайською) мовою. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ (ст.викладач Тесленко С.О.) 
Методична робота є важливою складовою освітнього процесу й спрямована на вирішення завдань із підвищення якості підготовки 

фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації, методів та освітніх технологій. 

Основними напрямами методичної роботи є: 

▪ перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи; 

▪ створення силабусів та / або навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами 

до рівня підготовки фахівців початкової освіти; 

▪ організація системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів та аспірантів; 

▪ аналіз забезпеченості освітнього процесу навчально-методичною літературою, формування поточних планів видання підручників, 

навчальних і методичних посібників та рекомендацій; 

▪ вивчення, узагальнення й поширення педагогічного досвіду, формування педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення 

знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента; 

▪ організація виставок педагогічних та методичних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної та методичної літератури; 

▪ сприяння у розширенні сфер застосування інформаційно-комунікаційних технологій шляхом створення власних електронних 

підручників, посібників, електронних портфоліо, презентацій, «методичних кейсів», тестів і програмного забезпечення освітнього процесу; 

▪ вивчення обсягу й змісту самостійної роботи студентів, вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю 

за самостійною роботою студентів. 

Центрами навчально-методичної роботи при кафедрі є методична рада та школа «Майбутнього вчителя та вихователя». 

З метою підвищення професійної майстерності викладачів використовуються різноманітні форми методичної роботи: 

▪ навчально-методичні конференції, засідання кафедри з навчально-методичних питань (методична рада); 

▪ методичні семінари, педагогічні читання з актуальних питань виховання і навчання, конкурси професійної майстерності; 

▪ методичні тижні кафедри; 

▪ відкриті та інструктивно-методичні заняття;  

▪ майстер-класи, тренінги, ворк-шопи; 

▪ контрольні та взаємні відвідування занять; 

▪ виставки педагогічних досягнень викладачів; 

▪ аналітичні дослідження з питань методики навчання студентської молоді; 

▪ методичні консультації; 

▪ індивідуальна самоосвітня робота викладачів кафедри; 

▪ індивідуальні та групові консультації із викладачами з реалізації управлінських функцій або для надання методичної допомоги з 

питань планування роботи, визначення змісту, форм методичної, організаційної роботи. 
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№ п/п Термін 

виконання 

Форми роботи Зміст роботи Організатори, 

відповідальні за 

проведення 

Примітки 

Засідання 

№1 

Вересень Організаційне засідання 

методичного об’єднання кафедри  

Визначення змісту та затвердження графіків на 

2022-2023 н.р. відкритих занять та консультацій 

викладачів, контролю за самостійною роботою 

студентів спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта, роботою над робочими 

програмами та дистанційними курсами, 

обговорення та затвердження плану роботи 

Завідувач 

кафедри 

Якименко С.І.,  

 

Засідання 

№2 

Жовтень Коло ідей 

«Застосування інноваційних 

технологій навчання в освітньому 

процесі ЗВО» 

1.передача власного досвіду використання 

інноваційних  технологій для організації 

освітнього процесу в ЗВО в умовах війни; 

 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

(модератори: 

Якименко С.І.; 

Шапочка К.А.; 

Бреславська 

Г.Б..) 

 

Засідання 

№ 3 

Листопад Колоквіум 

"Актуальні проблеми підготовки 

творчого педагога в контексті 

нового Базового компоненту 

дошкільної освіти та Державного 

стандарту початкової освіти" 

1. Обговорення актуальних проблем 

підготовки творчого педагога 

 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

(модератори: 

Якименко С.І.; 

Трифонова О.С.) 

 

Засідання 

№ 4 

Грудень Моніторинг якості освіти  на 

засадах тестових методів 

оцінювання та результатів літньої 

сесії студентів 

Порівняльний аналіз результатів літньої сесії із 

написанням ректорських контрольних робіт 

студентів спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

 

Засідання 

№ 5 

Січень Школа педагогічної майстерності: 

 

 

1.ідготовка та презентація навчально-методичних 

посібників, методичних рекомендацій до 

практичних занять та самостійної роботи 

студентів;  

2. вивчення, узагальнення й поширення 

позитивного досвіду навчально-методичної 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

(модератори: 

Тимченко А.А.; 
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роботи, передових прийомів і методів проведення 

навчальних занять та організаційних форм 

навчання 

Білявська Т.М.) 

Засідання 

№ 6 

Лютий Семінар-практикум «Інноваційні 

підходи у вихованні майбутніх 

педагогів початкової освіти» 

 Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

(Модератори: 

Філімонова Т.В.; 

Паршук С.М.) 

 

Засідання 

№ 7 

Березень  Ярмарок педагогічних ідей  

 «Мотивація до майбутньої 

професії: педагогічна практика» 

 Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

(модератори 

Тесленко С.О.; 

Лісовська Т.А.)  

 

Засідання 

№ 8 

Квітень Методичні тижні 1. Представлення методичного 

забезпечення дисциплін; 

2. Виставка методичних матеріалів; 

3. Обмін досвідом (природничий 

напрямок; гуманітарний напрямок); 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

 

Засідання 

№9 

Травень Семінар-практикум «Особливості 

організації освітнього процесу з 

учнями першого та третього класів 

нової українсько школи в умовах 

дистанційного навчання»  

 Викладачі 

кафедри, учителі 

баз практики 

 

Засідання 

№ 10 

Червень Моніторинг якості освіти  на 

засадах тестових методів 

оцінювання та результатів літньої 

сесії студентів 

Порівняльний аналіз результатів літньої сесії із 

написанням ректорських контрольних робіт 

студентів спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 

013 Початкова освіта 

Науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ (в.о. доц. Філімонова Т. В.) 

Наукова тема кафедри початкової освіти: «Інноваційно-освітній простір ЗВО як умова успішної самореалізації студентів – 

майбутніх учителів початкових класів» (січень 2022 – грудень 2023 рр.).  Державний реєстраційний номер: 0122U001758 

Основною метою наукової роботи кафедри є теоретичне обґрунтування та практична апробація основних підходи щодо професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах інноваційно-освітнього простору закладу вищої освіти.   

Проблема дослідження обумовлена необхідністю ефективно організувати освітній процес в інноваційно-освітньому простірі ЗВО як 

однієї з умов успішної самореалізації студентів, забезпечити належний рівень фахової підготовки вчителя початкової школи, сформувати 

готовність здобувачів вищої освіти  до роботи в сучасній школі.  

Основними формами наукової діяльності науково-педагогічного персоналу кафедри є: 

участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних 

конференціях; 

написання, монографій, наукових статей тощо; 

стажування професорсько-викладацького складу кафедри в навчальних закладах України та закладах зарубіжних країн; 

наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, навчальними закладами 

різних рівнів акредитації, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів 

тощо; 

залучення студентів до наукової роботи та інше.  
 

 

Для подальшого підвищення ефективності наукової діяльності кафедри початкової освіти можна окреслити  

такі перспективні напрями роботи: 

1. Розробка найбільш актуальних проблем наукових досліджень у галузі початкової освіти. 

2. Набуття викладачами кафедри практичного досвіду під час підвищення кваліфікації та його впровадження у власну діяльність. 

Посилення теоретичної та практичної значущості наукових доробків, підготовлених професорсько-викладацьким складом кафедри, та 

створення наукового продукту інноваційного характеру як результату стажування. 

3. Розвиток наукової ініціативи молодих науковців кафедри, активізація діяльності студій кафедри та налагодження співпраці з 

аналогічними осередками у закладах вищої освіти України та інших країн. 

4. Підвищення змістового наповнення науково-практичних конференцій, круглих столів, симпозіумів, з метою генерування та 

впровадження нових ідей, думок. 

5. Підвищення якості наукових робіт викладачів кафедри; збільшення кількості публікацій викладачів у наукометричних виданнях 

(Scopus, Web of Science, Категорія Б, країн ОЄСР та ін.) та кількості цитувань (Індекс Гірша (h-індекс)). 

6. Проведення наукових семінарів з питань використання наукометричних баз даних у науковій та навчальній діяльності. 
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7. Розвиток міжнародної співпраці, участь у міжнародних наукових конференціях, проєктах. 

8. Спрямування діяльності професорсько-викладацького складу кафедри на створення наукових продуктів інноваційного характеру. 

9. Співпраця кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти з іншими навчально-науковими структурними підрозділами 

університету, іншими закладами вищої освіти та кафедрами, які здійснюють підготовку фахівців дошкільної освіти, з міським та обласним 

відділами дошкільної освіти, закладами дошкільної освіти, робота над спільними науковими проектами. 

10.Здобуття освітніх і дослідницьких грантів кафедрою, викладачами, молодими вченими. 

11.Залучення студентів до участі у конкурсах на отримання грантів, премій, стипендій, у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт та студентських олімпіадах. 

12.Підвищення якості студентських наукових доробків. 
 

ПЛАН ЗАСІДАНЬ 

№п/п Термін 

виконання 

Форма роботи Зміст роботи Організатори, 

відповідальні 

за 

проведення 

Примітка 

Засідання 

№1 

вересень Організаційне 

засідання кафедри, 

обговорення  

наукової теми 

кафедри на ІІ 

півріччя 2022 р. 

1. Визначення змісту роботи та затвердження 

графіку засідань на 2022-2023 н.р. 

2. План наукової роботи кафедри на ІІ півріччя 

2022 р.   

Завідувач кафедри 

Якименко С.І., 

доц. Філімонова Т.В., 

викладачі кафедри 

 

 

Засідання 

№2 

жовтень Науковий семінар 

«Інновації в 

початковій освіті: 

проблеми, 

перспективи, відповіді 

на виклики 

сьогодення» 

(підготовка до 

Всеукраїнської 

інтернет-конференції) 

План наукового семінару 

1. Ефективність застосування інноваційних 

технологій для формування творчого 

потенціалу освітян  

2. Психолого-педагогічні аспекти 

впровадження інновацій в освіті. 

3. Інноваційні технології в дошкільній освіті 

4. Застосування інноваційних технологій в 

освітньому процесі початкової школи в 

контексті НУШ  

Завідувач кафедри 

Якименко С.І., 

доц. Філімонова Т.В., 

викладачі кафедри 

 

Засідання 

№3 

листопад Науковий семінар 

спільно з 

магістрантами 

спеціальності 013 

План наукового семінару 

1. Вступна частина. 

2. Заслуховування доповідей магістрантів з 

тематики досліджень. 

Завідувач кафедри 

Якименко С.І., 

доц. Філімонова Т.В., 

викладачі кафедри 
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Початкова освіта  

(за результатами 

магістерських 

досліджень) 

3. Обговорення виступів, відповіді на 

запитання. 

Засідання 

№4 

грудень Науковий семінар 

за підсумками захисту 

дипломних робіт  

магістрантами 

спеціальності 013 

Початкова освіта  

 

План наукового семінару 

1. Вступна частина. 

2. Виступи наукових керівників магістрантів з 

тематики досліджень. 

  3. Обговорення виступів, аналіз магістерських 

робіт. 

Завідувач кафедри 

Якименко С.І., 

доц. Філімонова Т.В., 

викладачі кафедри 

 

Засідання 

№5 

січень Організаційне 

засідання кафедри в 

рамках виконання 

наукової теми кафедри 

на І півріччя 2023 р. 

1. Робота над новою науковою темою кафедри 

на І півріччя 2023 р. (обговорення). 

2. Оформлення документів, плану наукової 

роботи кафедри на І півріччя 2023 р.   

 

Завідувач кафедри 

Якименко С.І., 

доц. Філімонова Т.В., 

викладачі кафедри 

 

Засідання 

№6 

лютий  Науковий фестиваль 

«Алея наукових 

досліджень»  

(Частина 1.) 

Підготовка та проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт. 

Завідувач кафедри 

Якименко С.І., 

ст.викл. Білявська Т.М., 

викладачі кафедри, 

студенти спеціальності 

 

Засідання 

№7 

березень Науковий фестиваль 

«Алея наукових 

досліджень» 

(Частина 2.) 

Підготовка та проведення ІІ етапу 

Всеукраїнськогоконкурсустудентськихнауков

ихробіт.Визначенняпереможцівта їх 

підготовка до участі в ІІ турі. 

Завідувач кафедри 

Якименко С.І., 

ст.викл. Білявська Т.М., 

викладачі кафедри, 

студенти спеціальності 

 

Засідання 

№8 

квітень Круглий стіл 

«Формування ключових 

та предметних 

компетентностей 

молодших школярів за 

допомогою сучасних 

медіа технологій» 

План проведення круглого столу 

1.Необхідність впровадження медіаосвіти в 

освітній процес початкової школи. 

2. Порівняння типових освітніх програм Новоїукраїнськоїшколи. 

3. Онлайн-сервіси для створення медіапродукції. 

Завідувач кафедри 

Якименко С.І., 

доц. Філімонова Т.В., 

викладачі кафедри 
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Засідання 

№9 

травень Звітній марафон 

«Стежинками наукової 

діяльності» 

Звіти викладачів кафедри з наукової діяльності. 

Представлення результатів роботи. 

Завідувач кафедри 

Якименко С.І.,  

викладачі кафедри 

 

 

Засідання 

№10 

червень Підсумкове засідання 

кафедри в рамках 

наукової теми 

Окреслення плану наукової роботи на  

2023-2024 н. р. 

Завідувач кафедри 

Якименко С.І., 

доц. Філімонова Т.В., 

викладачі кафедри 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ 

№ з/п Тематичний план наукової роботи Термін виконання Відповідальні 

1 Брати участь в регіональних, всеукраїнських і міжнародних 

наукових  конференціях. 

Протягом року Викладачі кафедри 

2 Брати участь у наукових конференціях та семінарах, які 

проходять в університеті 

Протягом року Викладачі кафедри 

3 Заслуховувати згідно графіку звіти про наукову роботу аспірантів 

та викладачів без наукового ступеня 

Протягом року Викладачі кафедри 

4 Публікувати наукові статті у збірниках, що входять до 

наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science) 

Протягом року Викладачі кафедри 

5 Публікувати наукові статті в фахових друкованих виданнях 

(Категорія А, Б) 

Протягом року Викладачі кафедри 

6 Публікувати наукові статті в зарубіжних періодичних наукових 

даними виданнях країн ОЄСР 

Протягом року Викладачі кафедри 

7 Публікувати тези доповідей в збірниках матеріалів конференцій Протягом року Викладачі кафедри 

8 Підготовка наукових повідомлень  на звітну наукову 

конференцію 

Протягом року Викладачі кафедри 

9 Підготовка наукових повідомлень  студентів на звітну наукову 

конференцію 

Протягом року Викладачі кафедри 

 

10 Підготовка студентських статей Протягом року Викладачі кафедри 

 

11 Підготовка студентів до участі в Всекраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт 

Протягом року Викладачі кафедри, 

ст.викл. Білявська Т.М. 

12 Підготовка студентів до участі в Всекраїнській студентській Протягом року Викладачі кафедри, 
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олімпіаді ст.викл. БілявськаТ.М. 

13 Оформлення авторських свідоцтв на твір Протягом року Викладачі кафедри 

 

14 Проведення Всеукраїнської інтернет-конференція «Інновації в 

початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики 

сьогодення» 

27 жовтня 2022 р. Завідувач кафедри, проф. 

Якименко С.І.,  

доц. Філімонова Т.В., 

викладачі кафедри 

15 Науковий семінар спільно з магістрантами спеціальності 013 

Початкова освіта (за результатами магістерських досліджень) 

Листопад Завідувач кафедри, проф. 

Якименко С.І.,  

доц. Філімонова Т.В., 

викладачі кафедри 

16 Оформлення звітів про наукову та науково-технічну роботу  Грудень Викладачі кафедри 

 

17 Підготовка звіту про виконання кафедральної теми 

 

 

Грудень Завідувач кафедри, проф. 

Якименко С.І.,  

доц. Філімонова Т.В., 

ст.викл. БілявськаТ.М., 

викладачі кафедри 

18 Оформлення звітів про наукову роботу за навчальний рік 

 

 

Травень Завідувач кафедри, проф. 

Якименко С.І.,  

доц. Філімонова Т.В., 

ст.викл.БілявськаТ.М., 

викладачі кафедри 

19 Робота наукових гуртків згідно плану Протягом року Викладачі кафедри 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ (ст. викл. Білявська Т. М.) 

Науково-дослідна робота студентів вищого навчального закладу є одним із напрямів їхньої самостійної роботи, важливим чинником 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів. 

Науково-дослідна робота студентів охоплює два взаємопов’язаних аспекти: 

а) навчання студентів елементів дослідної діяльності, організації та методики наукової творчості; 

б) наукові дослідження, які здійснюють студенти під керівництвом професорсько-викладацького складу. 

Зміст і характер науково-дослідної роботи студентів визначаються: 

– науковою проблематикою науково-дослідної і науково-методичної діяльності кафедр, факультетів, вищого навчального закладу 

загалом; 

– тематикою досліджень, які здійснюють кафедри у співпраці зі  школами та дошкільними закладами; 

– умовами дослідної роботи студентів, наявністю бази дослідження, можливостей доступу до потрібної наукової інформації, 

наявністю комп’ютерної техніки та кваліфікованого наукового керівництва. 

Науково-дослідна діяльність студентів вищого закладу освіти здійснюється такими напрямами: 

– науково-дослідна робота як невід’ємний елемент навчального процесу, що належить до календарно-тематичних та навчальних 

планів, навчальних програм і є обов'язковою для всіх студентів; 

– науково-дослідна робота, що здійснюється поза навчальним процесом у межах студентського науково-творчого товариства, у 

наукових гуртках, проблемних групах тощо; 

– науково-організаційні заходи (конференції, конкурси, олімпіади тощо). 

Науково-дослідну роботу студентів спрямовано на розвиток системи інтелектуальних здібностей особистості: інтуїції (пряме бачення 

суті речей без обґрунтування); креативності (творче) мислення (здатність висувати нові ідеї, гіпотези, способи розв’язання проблемних 

задач); творчої уяви (самостійне створення нових образів, які реалізовано в результатах діяльності); дивергентності мислення (здатність 

запропонувати декілька підходів до розв’язання задачі, визначати проблеми, об’єкти наукового дослідження); асоціативності мислення 

(здатність використовувати асоціації, у т. ч. аналогії). 

 Форми науково-дослідної роботи:  

– написання рефератів з конкретної теми у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу, фундаментальних і 

професійно орієнтованих, спеціальних дисциплін, курсів спеціалізації та за вибором; 

– виконання практичних, семінарських і самостійних завдань, контрольних робіт, які містять елементи проблемного пошуку; 

– виконання нетипових завдань дослідницького характеру у процесі різних видів педагогічної практики; 

– розроблення методичних матеріалів із використанням дослідницьких методів (спостереження, анкетування, бесіда, соціометрія 

тощо); 
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– робота проблемних груп та наукових гуртків; 

– підготовка і захист курсових робіт, наукових статей пов’язаних з проблематикою досліджень кафедри початкової освіти. 

№ з/п Термін 

виконання 

Форма роботи Зміст роботи  Організатори, 

відповідальні за 

проведення 

Примітка 

1. Вересень 1.Участь у науково-

практичній конференції 

«Ідеї 

В.О.Сухомлинського в 

контексті сьогодення» 

1.Самостійний добір наукових літературних 

джерел (книг, статей), офіційних документів.  

2. Уточнення проблеми (теми) і складання 

змісту науково-дослідної роботи. 

Формулювання гіпотези, визначення завдань, 

визначення методології дослідження.  

3.Підготовка доповідей,  тез, статей. 

На рівні університету; 

 

 

2. Вересень-

листопад 

2.Проведення конкурсу 

студентських наукових 

робіт 

«В.О.Сухомлинського» 

Підготовка робіт до конкурсу  Викладачі кафедри   

2. Жовтень  2.Проведення І туру 

Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт. 

1. Підготовка теоретичних та практичних 

завдань до І туру. 

2. Проведення олімпіади. 

3. Визначення результатів 

Викладачі кафедри   

3. 

 

Листопад  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Проведення І туру 

Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт 

1. Самостійний добір наукових літературних 

джерел (книг, статей), офіційних документів.  

2. Уточнення проблеми (теми) і складання 

змісту науково-дослідної роботи. 

Формулювання гіпотези, визначення завдань, 

визначення методології дослідження.  

3.Систематизація накопиченого матеріалу 

відповідно до плану роботи. 

4. Статистичне оброблення зібраних при 

Завідувач кафедри 

Якименко С. І., 

доцент кафедри 

Білявська Т. М.., 

викладачі кафедри 
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Грудень 

 

експериментальному дослідженні матеріалів.  

5. Літературне оформлення результатів 

дослідження. Формулювання висновків 

науково-дослідної роботи. 

6. Перевірка робіт. Підготовка звіту за 

результатами конкурсу. 

4. Лютий  

Березень 

 

4. Проведення наукового 

семінару до Дня рідної 

мови  

1. Визначення проблеми (теми)  науково-

дослідної роботи. Формулювання гіпотези, 

визначення завдань.  

2.Підготвка проектів, презентацій, доповідей. 

Білявська Т.М.  

5. Квітень 3. Участь у ІІ турі 

Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

1. Підготовка студентів-переможців 

спеціальності 013 Початкова освіта, 012 

Дошкільна освіта до ІІ туру за відповідними 

напрямами. 

2. Підготовка документації до участі в ІІ турі. 

Завідувач кафедри 

Якименко С. І., 

доцент кафедри 

Білявська Т. М..,   

 

6.            Травень  Участь у науково-

практичній конференції 

«Наука. Студентство. 

Сучасність» 

1.Самостійний добір наукових літературних 

джерел (книг, статей), офіційних документів.  

2. Уточнення проблеми (теми) і складання 

змісту науково-дослідної роботи. 

Формулювання гіпотези, визначення завдань, 

визначення методології дослідження.  

3.Підготовка доповідей,  тез, статей. 

На рівні університету  
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ (доц. Бреславська Г.Б.) 
 

Виховна робота є важливим компонентом освітнього процесу. Вона спрямовується на забезпечення гармонійного цілісного розвитку 

особистості, формування в студентів гуманістичного світогляду, соціально-політичної орієнтації, моральності й культури, виховання 

студентів на основі національних традицій та культурно-історичного надбання українського народу. 

Нормативно-правова база організації виховної роботи зі студентами. 

Виховна робота на кафедрі базується на: 

1. Конституції України; 

2. Законі України “Про освіту”; 

3. Законі України “Про вищу освіту”; 

4. Національній стратегії розвитку освіти в Україні; 

5. Указ Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання» (затвердженого 18.05.2019 № 286/2019); 

Мета і завдання виховання 

Соціально-економічний, політичний, суспільний розвиток у національному і світовому контекстах, зокрема, посилення соціальної 

ролі особистості, гуманізація та демократизація суспільства, інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технології в усьому світі 

основним завданням ставлять внесення змін в освіту України, виведення її на світовий рівень. Розв’язання цього завдання неможливе без 

значного поліпшення виховання майбутніх учителів у відповідних закладах вищої освіти України. Сучасний етап історичного розвитку 

суспільства характеризується: 

• становленням української державності; 

• інтеграцією України в міжнародне Європейське Співтовариство; 

• побудовою громадянського демократичного суспільства. 

Головна мета виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, 

досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина 

Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури. Основними цілями 

виховання громадянина України треба вважати: високу освіченість; національну свідомість, працелюбність, соціальну активність; високі 

моральні якості; патріотичність; зорієнтованість на шанобливе і поважливе ставлення до себе й оточення; відповідальність; жертовність; 

благородство, оптимістичність світогляду; почуття власної гідності й чемності; вольовитість, мужність; чуттєво-емоційну та поведінкову 

культуру. 

Мета виховання конкретизується через систему виховних завдань, що є загальними не тільки для кафедри, а й для всього суспільства 

в цілому. 
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Важливими виховними завданнями в сучасних умовах є: 

• забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів; 

• введення молодої людини у світ соціального, господарського, політичного, інтелектуального, етичного, культурного досвіду 

людства й українського народу; 

• виховання правової культури: поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки – герба, прапору й гімну, 

знання та дотримання законів; 

• освоєння накопиченого людством знання в усіх галузях діяльності; 

• виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції, 

оволодіння актуальними методами здобування знань і практичного їх використання; 

• формування соціальної активності та відповідальності особистості через залучення студентів до процесу державотворення; 

• виховання культури мислення й культури розумової діяльності; 

• формування мовної культури, володіння і вживання української мови; 

• виховання внутрішньої потреби в суспільнокорисній праці, формування актуальної, мотиваційної структури праці; 

• виховання родинної свідомості, етики та інших доброчинностей, притаманних українському народові; 

• ствердження розуміння своєї родини, оселі, батьківського дому як відправної і кінцевої фізичної, духовної, моральної межі 

життя; 

• виховання розуміння внутрішньої потреби й високої цінності українського громадянства; 

• культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, 

толерантності, поваги до жінки, любові до рідної землі; 

• спонукання студентів факультету до активної протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, 

антигромадській діяльності; 

• формування в суспільній свідомості переваг здорового способу життя, культу соціально активної, фізично здорової та духовно 

багатої особистості; 

• створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та 

організаторів; 

• забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, 

таланту та самореалізації; 

• плекання поваги до Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, дотримання й розвиток його 

демократичних та академічних традицій. 

У реалізації зазначеної мети на кафедру початкової освіти покладається завдання забезпечити фундаментальну наукову, 

загальнокультурну, практичну підготовку фахівців, що визначають темпи і рівень науково-технічного та соціального прогресу, сприяють 
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утвердженню гуманістичних і національних ідеалів, норм людського співжиття, формуванню інтелектуального потенціалу нації як найвищої 

цінності суспільства. 

Кафедра початкової освіти має спрямувати виховний процес на глибоке розуміння студентами переваг обраної ними професії, 

усвідомлення соціального призначення і місця, яке вона займає в ієрархії професій, що сформує в майбутнього педагога не лише моральне 

задоволення, почуття гордості за правильність обраного трудового шляху, але й почуття відповідальності перед молодими поколіннями, 

суспільством, державою за якість виконання свого соціального обов’язку. 

Основні напрямки виховної роботи 

Реалізація основних принципів і завдань виховання здійснюється за загальноприйнятими пріоритетними напрямами: 

1. Організаційно-методичне забезпечення: 

•  аналіз науково-методичного забезпечення навчального процесу і розроблення заходів щодо його оптимізації та раціонального 

планування виховної роботи кафедри;. 

•  співпраця з іншими структурними підрозділами університету щодо забезпечення виховного процесу стандартами освіти, 

навчальними планами і програмами; 

•  організація, участь у підготовці та проведенні відкритих (показових) виховних заходів. 

        2. Національно-патріотичне виховання: 

• формування національної свідомості й відповідальності за долю України; 

• виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті; 

• культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та 

ін.); 

• виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій. 

       3. Військово-патріотичне виховання: 

• прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина; 

• виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України; 

• виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством; 

• формування політичної та правової культури особистості; 

• залучення студентської молоді до участі в доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху. 

       4 .Інтелектуально-духовне виховання: 

• формування почуття власної  гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни; 

• формування моральної культури особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів суспільства на рівні 

власних переконань; 

• становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків. 
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5. Громадянсько-правове виховання: 

• повагу до Конституції, законів держави, прийнятих у ній правових норм, сформованість потреби в їх дотриманні, високій 

правосвідомості; 

• досконалі знання і володіння державною мовою, турботу про піднесення її престижу; 

• увагу до батьків, свого родоводу, традицій та історії рідного народу, усвідомлення своєї належності до нього як його представника, 

спадкоємця і наступника; 

• дисциплінованість, працьовитість, завзятість, почуття дбайливого господаря своєї землі, піклування про її природу, екологію; 

• гуманність, шанобливе ставлення до культури, традицій, звичаїв національних меншин, що проживають у країні, високу культуру 

міжнаціонального спілкування. 

        6.Естетичне виховання: 

• розвиток естетичних потреб і почуттів, художніх здібностей і творчої діяльності; 

• формування в молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на українських народних традиціях і кращих надбаннях 

світової культури; 

• вироблення вмінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, відчувати і відтворювати прекрасне в повсякденному 

житті. 

          7. Трудове виховання: 

• формування особистості, яка свідомо і творчо ставиться до праці в умовах ринкової економіки; 

• формування почуття господаря та господарської відповідальності; 

• розвиток умінь самостійно та ефективно працювати. 

         8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя: 

• виховання відповідального ставлення до власного здоров’я, здорового способу життя; 

• формування знань і навичок фізичної культури в житті людини; 

• забезпечення повноцінного фізичного розвитку студентів; 

• фізичне, духовне та психічне загартування; 

• формування потреби в безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань; 

• створення умов для активного відпочинку студентів. 

Наведені напрямки виховання тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного, мають самостійне теоретико-методологічне значення. 

Разом з тим усі вони утворюють цілісну систему виховання. 

Фундаментом становлення світогляду молодої людини, на якому формуються фахові знання та професійна відповідальність, має стати 

національне виховання. Глобальний простір, у який інтегрується наша студентська молодь, передбачає засвоєння надбань культури різних 
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народів. Тому постає потреба в здатності студентської молоді до входження у світовий соціокультурний простір – за умови збереження 

української національної ідентичності. 

Національне виховання на кафедрі повинно здійснюватись через: 

• забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання в дусі патріотизму й поваги до Конституції України; 

• прищеплення студентам демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод, поваги до традицій, культури, 

віросповідання та мови спілкування народів світу; 

• формування в молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти й 

самореалізації особистості; 

• стимулювання в молоді прагнення до здорового способу життя; 

• розвиток гуманістичної освіти, що ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності; 

• утвердження національної ідеї, що сприяє національній самоідентифікації, розвитку культури, оволодінню цінностями світової 

культури, загальнолюдськими надбаннями; 

• формування в студентів потреби й уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, 

художньо-естетичної, трудової, екологічної культури; 

• формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури; 

• вироблення здатності до самостійного мислення, суспільного вибору й діяльності, спрямованої на процвітання України; 

• створення системи неперервної мовної освіти, що забезпечує обов’язкове оволодіння громадянами України державною мовою й 

можливість опановувати рідну (національну), практично володіти іноземною мовою; 

• сприяння розвитку високої мовної культури громадян; 

• вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин в університеті. 

Система національного виховання студентів в університеті включає: 

1. Виховну роботу зі студентами на навчальних заняттях усіх форм. 

2. Позанавчальну виховну роботу; наукову та громадську діяльність студентів у різноманітних молодіжних об’єднаннях, клубах, 

гуртках і спортивних секціях. 

Концептуальними критеріями виховання і вихованості студентів є: 

• ставлення до людей суспільства, природи і самого себе; 

• активність життєвої позиції; 

• рівень правомислення і правосвідомості студентів; 

• рівень громадянської, політичної свідомості, поведінки; 

• рівень моральної свідомості; 

• ціннісні орієнтації студентів; 
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• рівень культури, форми й засоби культурного самовияву та самоствердження; 

• творчі здобутки молоді; 

• конструктивність або ж деструктивність поведінкових проявів студентів; 

• самовідчуття студентів (соціальне, етичне та ін.). 

Освіта і виховання є найважливішими компонентами культури, духовності, суспільної свідомості. Правильно організоване виховання 

студентської молоді формує повноцінну цілісну особистість. 
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Виховна робота на кафедрі проводиться згідно кафедрального плану з виховної роботи, затвердженому на 

засіданні кафедри, який складався на основі концепції виховної роботи в МНУ ім. В.О.Сухомлинського 

I. Організаційна робота 

  

№ 

з/п 
Зміст роботи Виконавець 

Термін 

виконання 

Примітка  

1 2 3 4  

1. Формування планів роботи викладачів кафедри Викладачі з 28.08.2022  

2. 
Своєчасне розміщення інформації, що стосується виховної 

роботи, на сторінках кафедри та сайті 
Відп. за вих. роботу Постійно 

 

3. 
Проведення соціологічного опитування студентів щодо 

ефективності виховної роботи 
Зав.каф. Два рази на рік 

 

4. 

Урочиста онлайн лінійка для  першокурсників спеціальності 

013 Початкова освіта та 012 Дошкільна освіта МНУ імені 

В.О.Сухомлинського 

Завідувач кафедри, викладачі 

кафедри, студенти спеціальності 

Жовтень   

5. 

Організація перевірки поселення та умов проживання 

студентів спеціальності 013 Початкова освіта у гуртожитку, 

дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку. 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

Упродовж 

2022 – 2023 н.р. 

 

6. Посвята в студенти першокурсників Куратори жовтень  

7. 

Проведення роботи (кураторських годин, бесід) з 

першокурсниками з метою їх адаптації до вимог навчання у 

ЗВО 

Завідувач кафедри, 

куратори академічних груп 

I курсу 

Упродовж року.  

8. Контроль за місцем перебування студентів  
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

Протягом навчального 

року 

 

9. Проведення кураторських годин Куратори академічних груп Два рази на місяць  

10. Проведення виховних годин Викладачі кафедри Упродовж року  

11. 
Здійснення систематичного контролю за відвідуванням занять 

студентами та якості навчання 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

Упродовж 

2022– 2023 н.р. 

 

12 

Проведення інструктажів з техніки безпеки у всіх 

академічних групах спеціальності 013 Початкова освіта 012 

Дошкільна освіта 

Викладачі кафедри Жовтень  

13 
Організація індивідуальних зустрічей  з батьками студентів, 

бесіди та консультації з питань навчання та виховання 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

Упродовж 

2022– 2023 н.р. 
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№ 

з/п 
Зміст роботи Виконавець 

Термін 

виконання 

Примітка  

1 2 3 4  

14 Проведення профорієнтаційної роботи серед учнів   Завідувач кафедри, викладачі Протягом року.  

15 
Анкетування випускників щодо подальшого 

працевлаштування 

Куратори, заступники деканів 

з виховної роботи 

Квітень 

2023 року 

 

16 

Організація та проведення свята Останнього дзвоника. 

Нагородження студентів грамотами.(онлайн) 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, органи 

студентського самоврядування 

червень 2023 р.  

17 

Організація та проведення урочистого вручення дипломів 

випускникам 2023 р. 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, студентське 

самоврядування 

червень 2023 р.  

  

ІІ. Основні напрями виховної роботи зі студентами 

№ 

з/п 
Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

Примітка 

1 2 3 4  

Патріотичне виховання  

1. 
Ознайомлення студентів-першокурс-ників з історією 

університету, міста та регіону (області) 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

жл 

2022 року 

 

2. 

Відвідування музею університету МНУ ім. 

В.О.Сухомлинського, музею суднобудування та 

флоту, музею Старофлотські казарми 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
Упродовж року 

 

3 

Участь у міських заходах, присвячених Дню 

Державного Прапора України та річниці 

Незалежності України 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 23-24.08.2021 

 

4 
Заходи щодо вшанування пам’яті захисників 

України 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
29.08.2021 

 

5 
Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв 

фашизму 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
13.09.2021 

 

6 
Проведення загальноуніверситетських та участь у 

міських заходах до Дня міста м. Миколаєва 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
Вересень .2021 

 

7 Заходи до Міжнародного дня миру Завідувач кафедри, куратори 21.09.2021  
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№ 

з/п 
Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

Примітка 

1 2 3 4  

академічних груп 

8 
Заходи до Дня захисника України та Дня 

українського козацтва 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
14.10.2022 

 

9 Заходи до Дня Гідності та Свободи 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
20.11.20222 

 

10 
Заходи до дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 

рр. та участь у міських заходах 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
23-28.11.2022 

 

11 Заходи до Дня Збройних Сил України 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
04.12.2022 

 

12 
Заходи до Дня вшанування ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
14.12.2022 

 

13 Заходи з відзначення Дня Соборності України 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
22.01.2023 

 

14 
Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв 

Голокосту 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
27.01.2023 

 

15 Заходи до Дня Героїв Небесної Сотні 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
15-20.02.2023 

 

16 
Заходи до 208-ої річниці з дня народження Т.Г. 

Шевченка 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
Березень 2023   

 

17 Заходи, присвячені Дню космонавтики 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
12.04.2023 

 

18 
Заходи до 35-ої річниці аварії на Чорнобильській 

АЕС 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
26.04.2023 

 

19 Заходи до Дня пам’яті жертв політичних репресій 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
15.05.2023 

 

20 Заходи до Дня Європи 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
15.05.2023 

 

21 Свято Вишиванки 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
20.05.2023 

 

22 
Участь у обласних, міських та університетських 

заходах, присвячених 78-ої річниці визволення 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

26.03 2023  
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№ 

з/п 
Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

Примітка 

1 2 3 4  

Миколаєва від нацизму 

23 

Участь у обласних, міськіх та університетських 

заходах, присвячених Дню перемоги та Дню пам’яті 

та примирення 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

Травень 2023  

24 
Відвідування дітей-війни «Ніхто не забутий, ніщо не 

забуте»  

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп, Іванець Н.В. 

Травень 2023  

25 Заходи до 25-ої річниці Дня Конституції України  28.06.2023  

26 Робота історичного клубу 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
Упродовж року 

 

27 
Організація та проведення благодійних 

ярмарків/виставок 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
Упродовж року 

 

28 

Проведення бесід та лекцій зі студентами з питань 

толерантності й терпимості   у  міжнаціональних 

відносинах,  збереження миру,  злагоди між усіма 

народами, етнічними,   національними, релігійними 

групами. 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

Упродовж року 

 

 МОВНЕ ВИХОВАННЯ   

   1. Заходи до Міжнародного дня писемності 
Куратори академ груп. Відп.  Білявька 

Т.М. 
08.09.2022 

 

   2. Заходи до Дня української писемності та мови 
Куратори академ груп. Відп.  Білявька 

Т.М. 
09.11.2022 

 

   3. Заходи до Міжнародного Дня рідної мови 
Куратори академ груп. Відп.  Білявька 

Т.М. 
22.02.2023 

 

   4. Заходи, присвячені Дню поезії 
Куратори академ груп. Відп.  Білявька 

Т.М. 
21.03.2023 

 

ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ    

1. 
Заходи щодо протидії хабарництву, корупції в 

закладах освіти 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
Упродовж року 

 

2 
Заходи з профілактики поширення ксенофобських 

і расистських проявів серед студентської молоді 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
Упродовж року 

 

3 Профілактичні заходи із запобігання торгівлі Завідувач кафедри, куратори Упродовж року  
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№ 

з/п 
Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

Примітка 

1 2 3 4  

людьми академічних груп 

4 Заходи до Міжнародного дня прав людини 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
13.12.2022 

 

6 Організація виставки правової літератури (онлайн) 
Куратори, Бібліотека МНУ ім. 

В.О.Сухомлинського 
Листопад 2022 

 

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ  

1 
Проведення бесід в академічних групах з 

актуальних питань морального виховання 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
Упродовж року 

 

2 Святкові заходи до Дня працівників освіти 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
02.10.2022 

 

3 Заходи до Міжнародного дня толерантності 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
16.11.2022 

 

4 Заходи, присвячені Дню Збройних Сил України 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
04.12.2022 

 

5 Зоходи до Дня св. Валентина 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
12.02.2023 

 

 
Святкові заходи, присвячені Міжнародному 

жіночому дню 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
06.03.2023 

 

 Заходи до Дня матері 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
10.05.2023 

 

 Заходи до Дня сім’ї 
Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
15.05.2023 

 

 

Залучення студентів до волонтерського руху, 

встановлення контактів з громадськими 

організаціями міста, зі службою соціального 

захисту міського виконавчого комітету 

Волонтерська группа  Упродовж року 

 

 
Участь у загальноміських заходах до Дня захисту 

дітей та до Дня молоді 
Куратори академ груп  Червень 2023 

 

     

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ 

1 Організація та проведення заходів разом з Завідувач кафедри, куратори Упродовж року.  
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№ 

з/п 
Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

Примітка 

1 2 3 4  

бібліотеками університету та міста академічних груп 

2 
Благодійна акція ««Подаруй дитині книжку» Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

Січень 2022  

3 
Виховний захід «Найвідоміші жінки в історії 

України»   

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

Березень 2022  

4 
Конкурс творчих і наукових робіт «Первоцвіт» Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

Травень 2023 р  

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ   

1 

Проведення циклу виховних бесід та лекцій за 

темами: 

• «Людяність у нелюдяний час» 

• «Криниця доброти» 

Завідувач кафедри, куратори академічних 

груп 
Упродовж року 

 

2. 

Організація і проведення заходів, присвячених 

календарним та традиційним датам: 

Завідувач кафедри, куратори академічних 

груп 
Упродовж року 

 

Виставка творчих робіт студентів 

• «Осінній вернісаж» 

• «Новорічна іграшка своїми руками» 

• «Тих днів у пам’яті не стерти і сьогодні»  

(до Дня визволення України від німецько-

фашистських загарбників) 

• «Великодня писанка» 

• «Родинний оберіг» 

 

Проведення заходів до Всесвітнього Дня охорони 

навколишнього середовища 

 

Заходи з відзначення Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 

 

Проведення циклу виховних бесід та лекцій за 

темами: 

- «Естетичний ідеал сучасної молодої людини»;  

- «Морально-естетичний вигляд студентської 

молоді, імідж, презентація та стиль життя». 
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№ 

з/п 
Зміст роботи Виконавець Термін виконання 

Примітка 

1 2 3 4  

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ  

   1. 
Організація та проведення заходів щодо охорони, 

збереження екосистем навколишнього середовища  
Викладачі, куратори. Упродовж року 

 

   2. Бліц-інфо Всеукраїнський день довкілля 
Викладачі, куратори.  20 квітня (третя субота 

квітня) 

 

   3. 
Заходи до 35-ої річниці аварії на Чорнобильській 

АЕС 
Викладачі, куратори.  26.04.2023 

 

   4. Заходи до Всесвітнього дня охорони праці Викладачі, куратори. 28.04.2023  

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

1. Заходи до Всесвітнього дня здоров’я: 

 - флешмоб «Зарядка факультету»; 

 - участь спортивних команд   

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

Упродовж року  

2.  - медіапроект  «Снід нетреба боятися, треба 

знати» 

-курс лекцій «Наркоманія та наркотична 

залежність» 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

Упродовж року  

3. Планування та проведення заходів щодо 

реалізації Концепції загальнодержавної  програми 

«Здоров’я» 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

Упродовж року  

 

ПРОФЕСІЙНЕ ВИХОВАННЯ 

1 
Організація виставок професійної літератури, яка 

містить фахову інформацію 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
Постійно 

 

2 
Поновлення галерей «Видатні випускники» та 

відповідної сторінки на сайті спеціальності 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 

Упродовж року 

  

 

3 
Організація зустрічей на факультетах студентів із 

випускниками університету 

Завідувач кафедри, куратори 

академічних груп 
Постійно 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ (к.п.н.,доцент Паршук С. М.) 

Профорієнтаційна робота як невід’ємна складова функціонування кафедри початкової освіти має кілька пріоритетних завдань, 

зокрема: 

• організація агітаційно-роз’яснювальної роботи в закладах дошкільної, загальної середньої освіти, коледжах; 

• рекламно-інформаційна діяльність у засобах масової інформації; 

• участь у виставках, конкурсах, ярмарках, презентаціях; 

• проведення Днів відкритих дверей, інших масових заходів; 

• співробітництво за договорами з організаціями, установами, навчальними закладами. 

Профорієнтаційна робота кафедри, спрямована на залучення до вступу випускників ЗЗСО та закладів вищої освіти І-ІІ рівнів 

акредитації, охоплює: 

• зустрічі із старшокласниками закладів загальної середньої освіти районів Миколаївської області та півдня України; 

• бесіди із студентами старших курсів  ЗВО І-ІІ рівнів акредитації у Миколаєві та області, що випускають молодших 

спеціалістів, у тому числі безпосередньо на факультеті дошкільної та початкової освіти під час проведення локальних днів відкритих дверей; 

• презентації спеціальності «Початкова освіта»та «Дошкільна освіта» в організаціях, установах та ЗЗСО; 

• дні відкритих дверей; 

• віртуальна екскурсії до музею імені В.О.Сухомлинського для учнів ЗЗСО міста та області. 

Забезпечується оперативне та об’єктивне поширення інформації про діяльність навчального закладу шляхом: 

− розповсюдження інформаційних матеріалів спеціальності «Початкова освіта» та «Дошкільна освіта»  поштою та електронною 

поштою у ЗЗСО регіону, установи, в організаціях; серед учасників пробного ЗНО на базі факультету; 

− розміщення листівок факультету у громадському транспорті міста, маршрутних таксі; аудіо та відеоматеріалів на 

регіональному радіо та телебаченні; 

− участі у виставках освітньої спрямованості. 

До профорієнтаційної роботи залучені науково-педагогічні працівники кафедри початкової та дошкільної освіти, орган студентського 

самоврядування, випускники факультету, студенти спеціальності «Початкова освіта» та « Дошкільна освіта» заочної форми навчання. 

Профорієнтаційна робота кафедр організована у закріплених ЗЗСО, коледжах, районах Миколаївської області та півдня України. 

Науково-педагогічні працівники кафедри початкової та дошкільної освіти беруть участь у проведенні масових заходів профорієнтаційної 

спрямованості (Днів відкритих дверей, виставок). 

При проведенні профорієнтаційних заходів використовуються різноманітні друковані (буклети, плакати, оголошення тощо) та 

відеоінформаційні матеріали. 
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№ 

п/п 

Термін 

виконання 

Форма роботи Зміст роботи Організатори, 

відповідальні за 

проведення 

Примітка 

1.  вересень Індивідуальні зустрічі з 

керівниками та 

фахівцями навчальних 

закладів 

Налагодження зв’язків, встановлення особистих 

контактів із керівниками та фахівцями навчальних 

закладів, органів управління освітою, визначення 

оптимальних форм та термінів  партнерської взаємодії, 

складання планів-графіків. 

викладачі кафедри   

2.   Анкетування 

першокурсників 

Проведення анкетування студентів 1 курсу «Мотивація 

вибору ЗВО» з метою визначення найбільш 

ефективних комунікативних каналів та вагомих 

факторів вибору ЗВО. 

Куратори  

3.  листопад День відкритих дверей 

Онлайн 

Проведення Дня відкритих дверей за планом  Паршук С. М.,  

Тесленко С.О., 

 

4.  грудень Презентація 

спеціальностей  

Оновлення та поповнення презентаційних матеріалів 

спеціальностей з використанням інфографіки.  

Розширення тематичного наповнення сайту факультету 

та сторінок кафедри  в частині висвітлення переваг 

навчання на спеціальностях, перспектив та 

можливостей кар’єри випускників, взаємодії із 

роботодавцями; нових спеціальностей та програм 

магістерської підготовки; систематичне оновлення 

інформації. 

Паршук С. М.,  

Тимченко А.А.., 

викладачі кафедри 

 

5.  січень Зустрічі зі 

старшокласниками 

шкіл міста та області 

Участь у профорієнтаційних заходах в ЗЗСО м. 

Миколаєва та області. 

Викладачі кафедри  

лютий Бесіди з випускниками Проведення профорієнтаційних бесід зі студентами 

випускних курсів, зустрічей із їх батьками, презентації 

навчального закладу,  напрямів підготовки бакалаврів 

та магістерських програм. 

Паршук С. М.,  

викладачі кафедри  

 

6.  березень Зустрічі зі 

старшокласниками 

шкіл міста та області 

Участь у профорієнтаційних заходах в ЗЗСО м. 

Миколаєва та області. 

Паршук С. М.,  

викладачі кафедри 
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7.  Зустрічі зі 

старшокласниками 

шкіл міста та області  

Агітаційна програма «Ми чекаємо на вас!»   Паршук С. М.,  

викладачі кафедри 

 

8.  квітень Агітація, реклама 

спеціальностей 

«Початкова освіта» 

«Дошкільна освіта» 

Систематичне розповсюдження в установах рекламно-

інформаційних матеріалів про діяльність факультету 

дошкільної та початкової освіти. 

 

Паршук С. М.,  

Тесленко С.О. 

Тимченко А.А., 

 

 

9.  травень Агітація, реклама 

спеціальностей 

«Початкова освіта» 

«Дошкільна освіта» 

Реклама на зупинках, вулицях міста та у громадському 

транспорті 

Викладачі кафедри, 

студенти 

 

10.  червень Профорієнтаційні 

бесіди 

Залучення до роботи у загальноосвітніх закладах, у т.ч. 

за місцем проживання, студентів академічних груп 1-6 

курсів. 

Викладачі кафедри, 

студентська рада 

 

11.  протягом 

року 

Агітація, реклама 

спеціальностей 

«Початкова освіта» 

«Дошкільна освіта» 

Розміщення інформації про діяльність факультету в  

друкованих та електронних ЗМІ, соціальних мережах. 

Тимченко А.А.,  

Тесленко С.О. 

 

12.  протягом 

року 

Робота в соцмережах Робота в соціальних мережах «Постав «like»та зроби 

репост» 

Викладачі кафедри  

13.  Червень 

2023 

Звіт Підготовка звіту з профорієнтаційної роботи кафедри 

початкової та дошкільної освіти за 2022-2023 н.р. 

Паршук С. М., 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ЩОДО ВЕДЕННЯ САЙТУ КАФЕДРИ  

ПОЧАТКОВОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(ст. викл. Тимченко А.А.) 

1. З метою забезпечення якості функціонування сайту кафедри оновити усі вкладки  відповідно до наказу № 200 по 

МНУ ім.В.О.Сухомлинського за напрямами: 

• Головна 

• Структура  

• Студентське життя 

• Міжнародна діяльність 

• Абітурієнту 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін виконання 

1 Поновити інформацію по розділам сайту: головна (новини); структура  Вересень 2022 

Червень 2023 

2 Поновити інформацію по розділам сайту: студентське життя (гордість спеціальності; 

розклад занять). 

Вересень 2022 

Червень 2023 

3 Поновити інформацію по розділам сайту: деканат, навчальний процес, Навчально-

методичні комплекси дисциплін, педагогічна практика, абітурієнту (анкети; можливості 

працевлаштування; спеціальності; умови вступу) 

Поновити інформацію про «Профорієнтаційну роботу». 

Вересень 2022 

Червень 2023 

4 Головну сторінку сайту постійно поповнювати новинами про події на кафедрі Протягом року 

2. Відповідно до розпорядження № 200 від 28.11.2017 року «Про розміщення інформації на сайтах структурних 

підрозділів» МНУ ім. В.О. Сухомлинського на сайті оновлювати інформацію: 

Кафедра кафедра початкової та 
дошкільної освіти  

1. Положення про кафедру   
2. План роботи кафедри   
3. Склад кафедри   
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4. Інформація про методичну діяльність викладачів кафедри:   

- освітні програми спеціальностей;   
- графік проведення консультацій;   

- перелік дисциплін, закріплених за кафедрою;   
- інформаційний пакет спеціальності;   
- НМК дисциплін;   
- графік проведення відкритих занять;   

- методичні вказівки до практик;   
- тематика методичних семінарів.   
5. Наукова діяльність:   
- план НДР кафедри за встановленою формою;   
- список молодих учених, участь у конкурсах наукових робіт;   

- наукова робота студентів (НТС, олімпіади, конкурси, змагання, наукові гуртки тощо);   

- перелік публікацій викладачів у базах Scopus, Web of Science з бібліографічним списком;   

- найвагоміші результати виконання НДР (за переліком з наказу № 266 від 05.09.2017 р.);   

- партнерство із провідними науковими установами та університетами України та зарубіжжя);   

- інформація про гранти;   

- проект, що виконується за рахунок коштів державного бюджету;  інноваційний проект  

- участь у всеукраїнських, регіональних обласних, міських програмах.   

3. Проінформувати усі кафедри факультету педагогічної та соціальної освіти про те, що інформацію та фото про 
заходи, що проводяться, подавати у той же день до 16.30 год., або наступного робочого дня до 9.00 год, якщо захід 
проведений напередодні».  
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Додаток до плану роботи кафедри 
Відповідно до абзацу 
шістнадцятого частини першої 
статті 64 Закону України «Про 
освіту», а також статті 42 Закону 
України «Про вищу освіту» при 
укладенні контракту з ректором 
визначені певні цільові показники 
діяльності університету, досягнення 
яких повинен забезпечити ректор, у 
тому числі зазначена обов’язковість 
запровадження системи ключових 
показників ефективності діяльності 
проректорів та керівників 
структурних підрозділів. Згідно з 
наказом Міністерства освіти і науки 
України №299 від 5 березня 2021 
року «Про затвердження 
Примірного переліку цільових 
показників, що наводяться у 
контракті з керівником державного 
закладу вищої освіти» та рішенням 
вченої ради університету від 
01.06.2021 р. (протокол № 20)  

Назва Значення   

1 2 3 4 5 
1. Показники загального значення 

1.1. 

Виконання завдань, досягнення стратегічних цілей та 
прогнозованих показників, визначених Стратегічним 
планом розвитку кафедри (факультету, університету) 
на 2021-2025 рр. 

відповідність 
показникам 

Стратегічного плану 
розвитку 

університету на 2021-
2025 рр. 

Регулярне 
інформування 
відповідно до 
стратегічного 

плану 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викл 
НАКАЗУЮ: 
1. Керуючись затвердженим МОН України 
примірним переліком цільових показників, 
затвердити наступні ключові показники 
ефективності діяльності з визначенням 
відповідальних посадових осіб та термін досягнення 
цих показників. 
 

№ 
з/п 

Ключовий 
показник 

Строк 
досягнення, 

інформування 

Відповідальні 
посадові 

особи 

адачі кафедри 

1.2. 

Забезпечення подальшого повномасштабного 
розвитку системи внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти у всіх її складових. 

відповідність 
показникам 

Стратегічного 
розвитку 

університету на 2021-
2025 рр. 

Червень, грудень, 
щорічно 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 

1.3. 
Забезпечення результативної участі кафедри в 
рейтингових вимірюваннях (факультету, 

відповідність річних 
показників 

щорічно за 
визначеними 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 
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університету, державних, міжнародних). Стратегічного 
розвитку 

університету на 2021-
2025 рр. 

термінами 

1.4. 

Забезпечення «нульової толерантності» до фактів 
порушення академічної доброчесності шляхом 
проведення перевірок, зокрема і по кожному 
відповідному зверненню, та притягнення до 
академічної відповідальності винних осіб. 

відповідно до 
графіків перевірок 

університету 
(факультетів) 

постійно 
Завідувач кафедри Якименко С. І. 

Викладачі кафедри 

1.5. 

Запровадження у повному обсязі комплексної 
автоматизації управління кафедрою, включаючи 
систему електронного документообігу. 

за затвердженими 
показниками 

постійно 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 

Тимченко А. А. 
Бреславська Г. Б. 

2. Показники кадрового потенціалу 
2.1. Питома вага штатних наукових (НП) та науково-

педагогічних працівників (НПП), зокрема: 
 

 
Завідувач кафедри Якименко С. І. 

Викладачі кафедри 
2.1.1. – які були керівниками (консультантами) не менше 5-

ти дисертаційних робіт, які захищені в Україні; 
не менше 5 % грудень 2021 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 

не менше 6 % грудень 2022 
не менше 7 % грудень 2023 
не менше 8 % грудень 2024 
не менше 9 % грудень 2025 

2.1.2. – які мають не менше 5-ти публікацій у періодичних 
виданнях, що індексуються БД Scopus та WoS; 

не менше 5 % грудень 2021 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 

не менше 5,5 % грудень 2022 
не менше 6 % грудень 2023 

не менше 6,5 % грудень 2024 
не менше 7 % грудень 2025 

2.1.3. – є членами редакційних колегій наукових видань 
(журналів), що індексуються у наукометричних базах 
даних Scopus та Web of Science; 

не менше 5 % грудень щорічно 
Завідувач кафедри Якименко С. І. 

Викладачі кафедри 

2.1.4. – які є молодими ученими (до 45 років) виконавцями 
наукових робіт та науково-технічних 
(експериментальних) розробок, що фінансуються за 
кошти загального та спеціального фондів державного 
бюджету; 

не менше 3 % грудень 2021 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 

не менше 3 % грудень 2022 

не менше 3 % грудень 2023 

не менше 3 % грудень 2024 

не менше 3 % грудень 2025 

2.1.5. – які мають сертифікати відповідності знання 
іноземної мови на рівні не нижче В2 або диплом про 
вищу освіту за відповідним мовним профілем; 

не менше 30 % грудень 2021 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 

не менше 35 % грудень 2022 

не менше 40 % грудень 2023 

не менше 45 % грудень 2024 

не менше 50 % грудень 2025 
2.1.6. – які мають іноземне громадянство та брали участь у 

викладацькій або науковій роботі в університеті 
терміном більше 3 місяців. 

не менше 5 % грудень 2021 
Завідувач кафедри Якименко С. І. 

Викладачі кафедри 
не менше 5,5 % грудень 2022 

не менше 6 % грудень 2023 
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не менше 6,5 % грудень 2024 

не менше 7 % грудень 2025 

2.2. Кількість захищених штатними співробітниками 
дисертацій (на одиницю наукових та науково-
педагогічних працівників), зокрема за науковим 
ступенем: 

 

 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 

2.2.1. 

– доктора філософії/ кандидата наук (у т. ч. 
захищених аспірантами МНУ імені 
В. О. Сухомлинського); 

не менше 4 % грудень 2021 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 

не менше 5 % грудень 2022 
не менше 6 % грудень 2023 
не менше 7 % грудень 2024 
не менше 8 % грудень 2025 

2.2.2. 

– доктора наук (у т. ч. захищених докторантами МНУ 
імені В. О. Сухомлинського). 

щорічне зростання не 
менше 1 % до 

досягнення частки 
докторів наук серед 

НП та НПП 

грудень щорічно 
Завідувач кафедри Якименко С. І. 

Викладачі кафедри 

2.3. Збільшення кількості штатних науково-педагогічних 
та наукових працівників, які мають призові місця на 
Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських 
іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 
Чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, 
етапах Кубків Світу та Європи з видів спорту, 
визнаних Міністерством молоді та спорту України та 
забезпечують освітній процес за спеціальністю 
«Фізична культура і спорт». 

щорічне зростання не 
менш ніж на 1 % до 

досягнення 

щорічне 
інформування в 

листопаді 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 

2.4. Частка штатних науково-педагогічних та наукових 
працівників серед їх загальної кількості, які брали 
участь у програмах міжнародної академічної 
мобільності тривалістю не менше 1 місяця за 
календарний рік. 

щорічне зростання не 
менш ніж на 5 % до 

досягнення 

щорічне 
інформування в 

листопаді 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 

3. Показники оприлюднення результатів наукових досліджень та захисту інтелектуальної власності 
3.1.  Кількість публікацій у виданнях, які індексуються у 

наукометричних базах Web of Science та Scopus на 
одного штатного наукового та науково-педагогічного 
працівника, зокрема які:  

збільшення не менше 
ніж на 15 % 

грудень щорічно 
Завідувач кафедри Якименко С. І. 

Викладачі кафедри 
Філімонова Т. В. 

3.1.1. 
– опубліковані у періодичних виданнях країн ОЕСР; 

збільшення не менше 
ніж на 15 % 

грудень щорічно 
Завідувач кафедри Якименко С. І. 

Викладачі кафедри 
Філімонова Т. В. 

3.1.2. 
– реферуються одночасно обома базами. 

збільшення не менше 
ніж на 15 % 

грудень щорічно 
Завідувач кафедри Якименко С. І. 

Викладачі кафедри 
Філімонова Т. В. 

3.2.  Кількість наукових видань (журналів), засновником 
(співзасновником) яких є МНУ імені 
В. О. Сухомлинського та які індексуються у 
наукометричних базах Scopus та WoS. 

збільшення по кожній 
із баз 

щорічне 
інформування 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 
Філімонова Т. В. 

3.3. 
Індекс Гірша МНУ імені В. О. Сухомлинського за БД 
Scopus та WoS: 

збільшення по кожній 
із баз даних 

щонайменше 4 од. 

інформування 
щорічно у грудні 

3.3.1. – зокрема за певними галузями знань. збільшення по кожній 
із баз даних 

грудень щорічно 
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3.4. Кількість країн, у яких є організації-партнери з 
кількістю сумісних публікацій не менше трьох за 
останні 5 років (за БД Scopus). 

щорічне збільшення грудень щорічно 

3.5. Зростання кількості створених та належним чином 
оформлених об’єктів інтелектуальної власності, у 
порівнянні з досягнутими показниками 2020 року. 

не менше 10 % грудень 2021 

не менше 20 % грудень 2022 

не менше 30 % грудень 2023 

не менше 40 % грудень 2024 

не менше 50 % грудень 2025 

4. Показники формування контингенту осіб, що навчаються 
4.1. Щорічне збільшення серед здобувачів вищої освіти 

кількості іноземців та осіб без громадянства, у тому 
числі громадян країн-членів ОЕСР. 

не менше ніж на 7 % грудень щорічно 
Завідувач кафедри Якименко С. І. 

Викладачі кафедри 

4.2. 
Питома вага осіб, зарахованих на магістерські 
програми (за всіма формами навчання та джерелами 
фінансування) з числа випускників інших закладів 
вищої освіти, що здобули в них вищу освіту за 
ступенями бакалавра, магістра та освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста. 

не менше 10 % грудень 2021 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 

не менше 11 % грудень 2022 

не менше 12 % грудень 2023 

не менше 13 % грудень 2024 

не менше 14 % грудень 2025 

5. Показники організації навчального процесу та академічної мобільності здобувачів освіти 
5.1.  Вдосконалення електронної системи управління 

навчанням (Learning Management System).  
щорічне 

інформування 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 

Тимченко А. А. 

5.2. Збільшення кількості міждисциплінарних освітніх 
(освітньо-наукових) програм та кількості здобувачів 
на них. 

 
щорічне 

інформування 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 

 
5.3. Збільшення частки аудиторних годин у їх загальній 

кількості, викладення яких здійснюється англійською 
(німецькою, французькою, китайською) мовою. 

не менше 10 % грудень 2022 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 

Білявська Т. М. 
Шапочка К.А. 

не менше 15 % грудень 2023 

не менше 20 % грудень 2024 

не менше 21 % грудень 2025 

не менше 22 % грудень 2026 

5.4. Частка здобувачів вищої освіти серед їх загальної 
кількості, що протягом усього періоду навчання 
брали участь у програмах міжнародної академічної 
мобільності тривалістю не менше 1 місяця. 

не менше 6 % грудень 2022 
Завідувач кафедри Якименко С. І. 

Викладачі кафедри 
Тимченко А. А. 

не менше 9 % грудень 2023 

не менше 12 % грудень 2024 
не менше 16 % грудень 2025 

5.5. Збільшення питомої ваги випускників, які сплачують 
податки в Україні як підприємці або наймані 
працівники, та через 2 роки після завершення 
навчання працюють на посадах, що потребують 
наявності здобутої вищої освіти. 

 грудень щорічно 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 

Тесленко С.О. 
Паршук С.М. 

6. Показники фінансового та інфраструктурного забезпечення діяльності 
6.1. Збільшення обсягу доходу за рахунок усіх джерел не менше 10 % грудень 2022 Завідувач кафедри Якименко С. І. 
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фінансування у порівнянні з досягнутими 
показниками 2021 року: 

не менше 15 % грудень 2023 Викладачі кафедри 
 не менше 25 % грудень 2024 

не менше 35 % грудень 2025 

не менше 40 % грудень 2026 

6.1.1. – спеціального фонду від виконання наукових та 
науково-технічних робіт (надання наукових послуг, 
включаючи послуги з наукового обслуговування) за 
рахунок:  
- усіх позабюджетних джерел;  
- державних наукових грантів усіх типів. 

не менше 30 % грудень 2022 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 
Філімонова Т. В. 

не менше 50 % грудень 2023 

не менше 60 % грудень 2024 

не менше 70 % грудень 2025 

не менше 80 % грудень 2026 

6.1.2.  – спеціального фонду за проектами міжнародного 
співробітництва в порівнянні з відповідним 
показником 2020 року, з урахуванням, при цьому, 
усього обсягу фінансування МНУ імені 
В. О. Сухомлинського передбаченого відповідними 
проектами, у тому числі:  
- за результатами реалізації програм академічної 
мобільності;  
- за проєктами наукового спрямування. 

не менше 5 % грудень 2022 

Завідувач кафедри Якименко С. І. 
Викладачі кафедри 

Тимченко А.А. 

не менше 10 % грудень 2022 

не менше 15 % грудень 2023 

не менше 20 % грудень 2024 

не менше 25 % грудень 2025 

6.2. Обсяг коштів    
6.2.1. – на виконання наукових досліджень і розробок, які 

за результатами конкурсного відбору фінансуються із 
загального фонду бюджету; 

висока 
результативність 

участі у конкурсних 
відборах 

грудень щорічно 
Завідувач кафедри Якименко С. І. 

Викладачі кафедри 
 

6.2.2. – на розвиток матеріальної бази шляхом закупівлі та 
введення в експлуатацію навчального та наукового 
обладнання, включаючи балансову вартість 
обладнання, яке отримане як дарунок, в оренду або 
лізинг. 

не менше 1,5 млн грн 
щорічно 

грудень щорічно 
Завідувач кафедри Якименко С. І. 

Викладачі кафедри 
 

6.3. Забезпечення оснащення більшості навчальних 
приміщень мультимедійним або іншим відповідним 
обладнанням. 

 грудень щорічно 
Завідувач кафедри Якименко С. І. 

Викладачі кафедри 

 

Завідувач кафедри                                                                                                                                                  С. І. Якименко 
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Кафедра початкової та дошкільної освіти 
ПІБ Дата народження ПІБ дитини Дата народження 

    

Серпень 

Паршук С.М. 16.08.1970 Паршук Олександр 02.04.2009 

Листопад 

Михальченко Н.В. 7.11.1976   

Зубарова Н.В. 20.11.1984   

Грудень 

Філімовнова Т.В. 17.12.1987    

Січень 

Курчатова А.В. 19.01.1970   

Бреславська Г.Б. 21.01.1982  Андрійчук Мірра Іванівна 18.11.2014 

Лютий 

Тесленко С.О. 28.02.1973   

Березень 

Якименко С.І. 24.03.1950р. 

(10.04.1950р) 

  

Квітень 

Лісовська Т.А. 13.04.1967   

Травень 

Трифонова О.С. 25.05.1974 Саєнко Сергій 17.01.2006 

Шапочка К.А. 30.05.1978 Шапочка Соломія Вячеславівна 25.07.2018 

Червень 

Тимченко А.А. 11.06.1974   

Руденко О.О. 26.06.1987   

Липень 

Білявська Т.М. 5.07.1975 Білявська Анна 

Білявська Марія 

29.09.2010 

25.04.1998 
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