
Наукові праці викладачів кафедри початкової освіти у 

виданнях наукометричної бази Index Copernicus за 2017 р. 

 

№ 

з/п 
Назва 

Характер 

роботи 

Вихідні данні (назва, місто 

видання, видавництво, рік, 

СТОРІНКИ) 

згідно вимог ВАК України 

Обсяг, 

др. арк.. 

 

Співавтори 

Марущак В. С. 

1 

Творчий потенціал 

особистості як одна з 

рушійних сил у розвитку та 

формуванні вчителя 
майбутнього 

стаття 

Збірник «Педагогічні науки: 

теорія, історія, інноваційні 

технології, Суми, 2017р» C.67-71; 

0,5 - 

Паршук С. М. 

2 

Формування 

загальнокультурної 

грамотності майбутніх 

учителів початкової школи  

стаття  

Збірник  наукових праць 

«Педагогічні науки». –  Випуск  

LXXV. Том 3. – Херсон:  ХДУ, 

2017. – С. 74-78. 

0,5 Тарасюк А. М. 

Січко І. О. 

3 
Формування науково-

природничого світогляду 

майбутнього вчителя 

стаття 

Збірник наукових праць 

«Педагогічні науки» Херсонського 

державного університету. – Випуск 

LXXV. Том 2. Херсон, 2017. – С. 
178-182. 

0,3 - 

Тимченко А. А. 

4 

Роль педагогічної практики 

у формування 

деонтологічної 

компетентності майбутніх 

педагогів 

стаття 

Молодий вчений. – Херсон, 2017. – 

№5 (45). –  С.430-435. 

(Наукометрична база:  Index 

Copernicus) 

4  - 

Казанжи О. В. 

5 

Народна казка як особливий 
жанр фольклору та її вплив 

на виховання й розвиток 

майбутньої особистості 

стаття 

Науковий журнал «Молодий 

вчений». - Херсон: Видавничий 

дім «Гельветика», 2017. - №5 (45) 

– Ч.3 – 2017. – С. 356-359. 

 

0,3  - 

Білявська Т. М. 

6 

Формування мовної 

компетентності майбутніх 

учителів початкової школи 

(орфоепічний рівень) 

стаття 

Збірник наукових праць 

Херсонського державного 

університету. Серія «Педагогічні 

науки» : Збірник наукових праць. 

Випуск LХХV. – Херсон : ХДУ 

2017. – С. 16 – 20. (Index 

Copernicus) 

0,5 - 

Іванець Н. В. 

7 

Мультикультурне 

виховання як засіб 

всебічного бачення світу в 

учнів початкової школи 

стаття 

Науковий журнал «Молодий 

вчений». - Херсон: Видавничий 

дім «Гельветика», 2017. - №5 (45) 

травень.- С. 352-355. 

0,4 - 

Бублик А. Г. 

8 

Емоційний компонент 

міжособистісного 

спілкування в контексті 

формування доброзичливих 

взаємин між учнівським та 

учительським колек-тивами 

стаття 

Науковий журнал «Молодий 

вчений» № 11(52), м. Херсон. 

листопад, 2017 р. 

0,4 - 


