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Бреславська Г. Соціально-економічні передумови загально-педагогічної підготовки вчителя
педагогічних закладів півдня України: Історичний аспек.Науковий вісник Миколаївського
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9.

державного університету імені В. О. Сухомлинського. –Вип. 16. Педагогічні науки: Збірник
наукових праць. Миколаїв: МДУ, 2007. – С.104-108.
Бреславська Г. Підготовка студентів педагогічних спеціальностей до організації дозвіллєвої
діяльності ЗОШ I-III ст. засобами ігрової технології. Науковий вісник Миколаївського
державного університету: Збірник наукових праць. – Випуск 20: Педагогічні науки. Том 2 /
За заг.ред.В.Д.Будака, О.М.Пєхоти.– МДУ, 2008. – 68-74 с.
Бреславська Г., Дзюба З., Л.Кожевнікова Формування культури дозвілля сучасного студента
в контексті технологізації навчального процесу Фізичне виховання, спорт і культура
здоров’я у сучасному суспільстві: Зб.наук.пр.Волин. нац.. ун-т ім. Лесі Українки: Уклад. А.В.
Цьось, С.П. Козіброцький. – Луцьк; РВВ «Вежа» Волин. нац. Ун-ту ім. Лесі Українки, 2008 .– Т.
2. – 145-149 с.
Бреславська Г.Б. Значення дозвілля у самореалізації молоді .Актуальні проблеми
психології.Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Т. 7
Екологічна психологія. Вип.. 18 Психологія освітнього простору/С.Д.Максименка. – КиївМиколаїв, 2009. – С. 58-61
Бреславська Г.Б., Дзюба З.Г., Чайка Н.С., Доній, В.М.Рухова активність та дозвілля як
невід’ємний компонент якості життя сучасної молоді. X міжнародні новорічні біологічні
читання. Збірник наукових праць, випуск 10/Під ред. С.В.Гетманцева.- Миколаїв: МНУ
ім..В.О.Сухомлинського, 2010. – С. 32-35
Бреславська Г.Б. Організація студентського дозвілля на засадах свят та обрядів народів
Миколаївщини
Науковий
вісник
Миколаївського
державного
університету
ім.В.О.Сухомлинського: Збірник наукових праць. –За заг.ред.В.Д.Будака, О.М.Пєхоти. Випуск 1.30. Миколаїв: МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2010. – С. 141-148 –(Серія
«Педагогічні науки»).
Бреславська А.Б. Використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у навчанні
молодших школярів /Педагогічний дискурс: зб. наук. праць [гол.ред. І.М.Шоробура]. –
Хмельницький: ПП Балюк І.Б., 2011. – Вип.10. –С. 72-76
Бреславська А.Б. Формування проектної діяльності студента в освітньо-виховному процесі
ВНЗ //Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць УДПУ ім. П.Тичини [ред. кол.:
Побірченко Н.С. (гол.ред.) та ін.]. – Хмельницький: ПП Жовтий О.О, 2011. – Вип.4. – Част.1.–
С. 55 – 60.
Бреславська А.Б. Миколаївського державного університету імені В.В. Сухомлинського:
Збірник наукових праць/ За рад.В.Д.Будака, О.М. Пєхоти. – Випуск 1.34. – Миколаїв: МНУ ім.
В.О.Сухомлинського, 2011. – 140 с..– (Серія «Педагогічні наууки»). – С. 43-46

10. Проектна діяльність як засіб формування професійної компетентності майбутнього

вчителя. Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць / за ред. д.п.н.,

проф. З. П. Бакум. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ» Кривий Ріг, 2012. – Вип.
36. – С. 315–319.
11. Формування культури дозвілля студентів засобами позааудиторної проектної

діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя: зб. наук. праць УДПУ

ім. П. Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань: ПП
Жовтий О. О., 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 7–13.
12. Проектна технологія у професійній підготовці майбутніх учителів. Педагогічна освіта і

наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: у 3-х т. Т.1
Підготовка педагогічних кадрів у вищій школі: виклики, проблеми, Львів:ЛНУ імені
Івана Франка, 2013. – С. 188-194
13. Гуманізація професійної підготовки майбутніх учителів на основі проектних
технологій. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів

дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за

заг.ред. В.Є. Литньова, Н.Є. олесник, Т.В.Наумчук. – Житомир: Вид-во
ЖДУ ім. І.Франка, 2013. – С. 298-301
14. Формування професійної компетентності майбутніх вихователів засобами проектів

в умовах позааудиторної діяльності. Науковий вісник Миколаївського державного
університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 1.45.
- С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2014_1.45_4
15. Істoрикo-тeoрeтичні aспeкти прoблeми дoзвілля студетентів педагогічних спеціальностей. Науковий часопис
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та
перспективи : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 77. – С. 28-31. – DOI
https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.77.06

- Монографії
1.

Бреславская А.Б. и др. Формирование культури досуга как составляющей
профессиональной деятельносты будущего специалиста средствами проектной
деятельности. Колективна монография Инновационные технологи в образовании: теория и
практика. Колективная. Монография. Кн. 4/ Е А.Комарова, С.С. Корнеенков, Ю.И.Молотков
[и др.]Я.А. Максимов. – Красноярск: Научно-инновационный центр, 2011.-264 с.

17.Навчально-методичні праці ( вихідні дані, посилання, зокрема у
репозитарії університету)
1.

Якименко С.І., Казанжи І.В., Хмизова О.В., Бреславська А.Б., Пахомова Т.М.Формування

професійної
компетентентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу. Науковий
посібник/Під загальною редакцією професора С.І.Якименко. – К.: Видавничий Дім «Слово»,
2011. – 464 с.

2.

Формування культури дозвілля студентів: теорія і практика: навчально-методичний
посібник / С.І.Якименко, Г.Б.Бреславська.– К.: «Слово», 2014.-240

18. Наукове
керівництво
здобувачами
ступеня кандидата
наук/доктора філософі ( ПІБ здобувача, назва дисертації, рік та
місце захисту, посилання на автореферат); наукове консультування
здобувачами ступеня доктора наук ( ПІБ здобувача, назва дисертації,
рік та місце захисту, посилання на автореферат)
19.Керівництво студентами-переможцями наукових конкурсів та
змагань, прирівнених до них (рік, ПІБ студента, місце, назва
конкурсу/змагання) :
- переможці міжнародних та всеукраїнських олімпіад, ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт, інших
науково-освітніх конкурсів, які проводяться або визнані МОН; - міжнародних культурно-митсецьких проектів , які проводяться
або визнані Мінкультури;
- Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній
та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, Європи,
Європейських іграх, етапах Кубків світу та Європи, чемпіонату
України з видів спорту, які проводяться або визнані центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері фізичної культури та спорту

20.Додаткова інформація
 Член обласної громадської організації «Євроосвіта-XXІ ст.»
Повну відповідальність за достовірність наданої інформації
науково-педагогічний працівник

несе

