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Організаційний комітет:  
 

Якименко С. І. – доктор філософії в галузі освіти, професор, 

завідувач кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського 

Трифонова О. С. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри дошкільної освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського 

Казанжи І. В. – доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри 

початкової освіти Миколаївського національного університету імені В. О. 

Сухомлинського 

 
 

Регламент роботи: 
 

Доповідь на пленарному засіданні – 15 хв. 

Доповідь на засіданні секції – 10 хв. 

Виступи під час обговорення – 5 хв.  

Для довідок – 3 хв. 

 
 
 
Початок роботи конференції: 10.30 
 

Пленарне засідання: 10.30 – 11.30 

Перерва: 11.30 – 12.00 

Робота секцій: 12.00 – 14.00 

Підсумки: 14.00 – 14.30 

 
 

 



3 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

Відкриття конференції, привітання учасників 
Ситченко Анатолій Люціанович – проректор із науково-
педагогічної роботи, доктор педагогічних наук, професор 
Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського 

 
Вступне слово 

Курчатова Анжеліка Віталіївна – заступник декана, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти, 
Миколаївський національний університет імені 
В. О. Сухомлинського 

 
Доповіді: 

 
Патріотичне виховання здобувачів освіти в умовах Нової 
української школи  

Будак Валерій Дмитрович – ректор, академік НАПН України, 
доктор технічних наук, професор Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського 

 
Нова українська школа: філософія управління  

Ящук Інна Петрівна – доктор педагогічних наук, професор 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

 
Універсальність педагогічного новаторства: авторська 
інтегрована особистісно-орієнтована технологія в закладах освіти 

Якименко Світлана Іванівна – доктор філософії в галузі освіти, 
професор, завідувач кафедри початкової освіти Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського 

 
Вектори реалізації концепції Нової української школи 

Біда Олена Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор 
Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького 

 
Використання ІКТ для підвищення якості навчання здобувачів 
освіти в умовах Нової української школи 

Пєтухова Любов Євгенівна – доктор педагогічних наук, професор, 
декан факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського 
державного університету 

 
Перспективи розвитку початкової освіти на засадах ідей та 
положень концепції Нової української школи 

Сокуренко Олена Олексіївна  – кандидат педагогічних наук, 
доцент, завідувач кафедри теорії й методики дошкільної та 
початкової освіти Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
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Мовленнєва готовність старшого дошкільника до навчання в Новій 
українській школі 

Трифонова Олена Сергіївна – доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського 
 

Філософсько-педагогічний феномен ідей В. Сухомлинського у 
контексті Нової української школи 

Дрозд Олена Володимирівна – доктор філософії в галузі освіти, 
доцент кафедри загальної педагогіки та інклюзивної освіти 
Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського 
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СЕКЦІЯ 1 
 

ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ 

 
Керівник секції:  

Казанжи Ірина Володимирівна – доктор філософії в галузі освіти, 
доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського 

Секретар секції:  
Асєєва Анастасія Володимирівна – студентка 548 групи 
факультету дошкільної та початкової освіти 

 
Доповіді: 

 
Використання педагогіки партнерства у побудові індивідуальної 
освітньої траєкторії дитини 

Казанжи Ірина Володимирівна – доктор філософії в галузі освіти, 
доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського 
 

Партнерська взаємодія суб’єктів освітнього процесу (учнів, 
батьків, вчителів) в умовах створення інтегрованого освітнього 
середовища 

Вовк Валентина Василівна – вчитель вищої категорії, старший 
учитель, учитель 2 класу Миколаївської  загальноосвітньої школи І–
ІІІ ступенів  № 50 імені Г. Л. Дівіної Миколаївської міської ради 
 

Мультикультурне виховання учнів початкової школи в 
позакласній роботі в умовах реформування освіти 

Іванець Наталія Володимирівна – викладач кафедри початкової 
освіти Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського 

 
Підготовка майбутніх вихователів до патріотичного виховання 
дітей старшого дошкільного віку 

Філімонова Тетяна Володимирівна – аспірант Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського 

 
Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в 
Новій українській школі: морально-етичний аспект 

Тесленко Світлана Олегівна – викладач кафедри дошкільної 
освіти Миколаївського національного університету імені 
В.О.Сухомлинського 
 



6 

 

Організація управління закладами освіти в умовах Нової 
української школи 

Вдовиченко Раїса Петрівна – доктор філософії в галузі освіти, 
доцент кафедри загальної педагогіки та інклюзивної освіти 
Миколаївського національного університету імені 
В.О.Сухомлинського 
 

Психологічний супровід учні Нової української школи: методика 
та практика 

Олексюк Оксана Євгенівна – доктор філософії в галузі освіти, 
доцент кафедри загальної педагогіки та інклюзивної освіти 
Миколаївського національного університету імені 
В.О.Сухомлинського 

 
Проблема психологічної готовності дитини до навчання в умовах 
Нової української школи  

Бабаян Юлія Олександрівна – доктор філософії в галузі 
соціальних та поведінкових наук, доцент кафедри загальної 
педагогіки та інклюзивної освіти Миколаївського національного 
університету імені В.О.Сухомлинського 
 

Використання педагогіки партнерства у роботі з батьками 
Дейнега Ірина Олегівна – студентка 448 групи факультету 
дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного 
університету імені В.О.Сухомлинського 
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СЕКЦІЯ 2 
 

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ  
(ДОШКІЛЬНА ТА ПОЧАТКОВА ЛАНКИ) 

Керівник секції:  
Якименко Світлана Іванівна – доктор філософії в галузі освіти, 
професор, завідувач кафедри початкової освіти Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського 

Секретар секції:  
Назаренко Яна Вадимівна – студентка 548 групи факультету 
дошкільної та початкової освіти. 

 
Доповіді: 

 
Формування мовної компетентності здобувача початкової 
освіти в умовах Нової української школи 

Білявська Тетяна Миколаївна – доктор філософії в галузі 
гуманітарних наук, доцент кафедри початкової освіти 
Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського. 

 
Формування загальнокультурної грамотності майбутніх 
фахівців Нової української школи засобами образотворчого 
мистецтва як основи національної ідентичності 

Паршук Світлана Миколаївна – доктор філософії в галузі освіти, 
доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського. 

 
Формування компетентності майбутніх фахівців початкової 
освіти в природничих науках і технологіях 

Січко Ірина Олександрівна – доктор філософії в галузі освіти, 
доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського. 

 
Формування математичної грамотності майбутніх фахівців 
Нової української школи 

Авраменко Квітослава Богданівна – доктор філософії в галузі 
освіти, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
 

Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до фізичного 
розвитку та формування здорового способу життя молодших 
школярів  
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Рехтета Любов Олександрівна – доктор філософії в галузі освіти, 
доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського. 
 

Реформування дошкільної освіти в контексті нових викликів часу  
Федорова Катерина Іванівна – директор Миколаївського НВК № 2 
«Зоря» Миколаївської міської ради 

 
Організація екологічних стежинок у першому класі Нової 
української школи 

Возна Надія Леонідівна – педагог-організатор Широківської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, Снігурівський район, Миколаївська область,  
магістрантка заочної форми навчання спеціальності «Дошкільна 
освіта» Миколаївського національного університету імені 
В.О.Сухомлинського 

 
Виховання громадянина як важлива компетенція Нової української 
школи на засадах філософії В. О. Сухомлинського 

Бородина Єлизавета Георгіївна  – студентка 448 групи 
факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського 
національного університету імені В.О.Сухомлинського 
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СЕКЦІЯ 3 
 

ПІДГОТОВКА ВМОТИВОВАНОГО І КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕДАГОГА 
 

Керівник секції:  
Трифонова Олена Сергіївна – доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського 

Секретар секції:  
Громова Катерина Анатоліївна – студентка 548 групи факультету 
дошкільної та початкової освіти  

 
Доповіді: 

 
Готовність педагога до змін в умовах реалізації концепції Нової 
української школи 

Дячук Валентина Іванівна – директор Миколаївської  
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів  № 50 імені  Г. Л. Дівіної 
Миколаївської міської ради 

 
Розбудова Нової української школи в контексті ідей Василя 
Сухомлинського 

Соколовська  Олександра Семенівна – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри дошкільної освіти Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського 

 
Підготовка майбутніх учителів до роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами в аспекті Нової української школи  

Курчатова Анжеліка Віталіївна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри дошкільної освіти Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського 

 
Підготовка майбутніх вчителів початкової освіти до 
використання інформаційно-комунікаційних технологій: 
праксеологічний аспект 

Тимченко Алла Анатоліївна – доктор філософії в галузі освіти, 
доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 
університету імені В. О. Сухомлинського. 

 
Мовленнєвий розвиток майбутніх фахівців Нової української 
школи 

Марущак Валентина Степанівна – доктор філософії в галузі 
освіти, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського 
національного університету імені В. О. Сухомлинського. 
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Інтеграція як основа наступності дошкільної та початкової 
освіти  

Голян Людмила Павлівна – завідувач Миколаївського 
дошкільного навчального закладу  № 139 Миколаївської міської 
ради; 
Лебедєва Світлана Анатоліївна – вихователь-методист 
Миколаївського дошкільного навчального закладу № 139 
Миколаївської міської ради 

 
 

Мотивація як засіб саморозвитку й самореалізації особистості 
педагога Нової української школи  

Наумчук Світлана Вікторівна – магістрантка заочної форми 
навчання спеціальності «Початкова освіта» Миколаївського 
національного університету імені В.О.Сухомлинського 

 
Внутрішня мотивація педагогічної діяльності Особливості 
активізації професійного саморозвитку вчителя Нової 
української школи 

Дмитренко Анна Павлівна – магістрантка денної форми навчання 
спеціальності «Початкова освіта» Миколаївського національного 
університету імені В.О.Сухомлинського 
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