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1. ORSID ID  
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2. Scopus ID     

3. Researcher   ID  (WoS) 

4. Google  Scholar  

https://scholar.google.com/citations?user=LRAAn8oAAAAJ&hl=uk 

5. E-mail 

Hanna.breslavska@ukr.net 

6. Посада 

Старший викладач кафедри початкової освіти 

7. Учене  звання 

 

8. Науковий  ступінь 

Кандидат педагогічних наук (ДК № 016207 від 10.10.1013 р.) 

Доктор філософії у галузі освіти (DD№1969 від 17.06.2010 р.) 

9. Базова освіта 

2013 р. – Диплом спеціаліста.   Миколаївський національний 

університет імені В.О.Сухомлинського.  

Спеціальність. «Початкова освіта». Кваліфікація «Організатор 

початкової освіти, вчитель початкової школи, практичній психолог» 

(МК № 45685878 від 30.06.2013 р.) 

2004 р. – Диплом спеціаліста.  Миколаївський державний університет 

імені В. О. Сухомлинського. Спеціальність «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Українська мова і література». Кваліфікація «Вчитель 

української мови і літератури, зарубіжної літератури та художньої 

культури». (МК № 25681086 від 30.06.2004 р.) 

10. Інформація  про  захист  дисертації:  назва, шифр, дата і місце 

захисту, посилання на  автореферат 

«Формування культури дозвілля студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів засобами проектів у позааудиторній роботі». 

13.00.07 - теорія і методика виховання. Уманський державний 

педагогічний університет ім. Павла Тичини, Умань, 2013. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/261926/sour

ce:default 

11. Наявність  сертифікату  В2 ( вихідні  дані) 

12. Навчальні  дисципліни, які викладає 

 Педагогіка (загальна з історією педагогіки) 

 Загальна та інклюзивна педагогіка з історією педагогіки 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/261926/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/261926/source:default


13. Членство у Експертній  раді  МОН та  інших  дорадчих  органах,  

спеціалізованих  учених  радах,  редакційних  колегіях  фахових 

видань тощо 

14. Досвід  виконання  грантових  програм,  наукових  досліджень  і  

розробок  за  рахунок  коштів  державного  бюджету  України, 

госпдоговірних тем  (  терміни  виконання,   назва, зароблені 

кошти) 

15. Підвищення  кваліфікації:  рік, тема, місце, вихідні  дані  

сертифіката/посвідчення 

Akademie ekonomicky a pedagogicky, Praha (Česká republika). 

Академія економіки та педагогіки у Чеській Республіці, м. Прага.  

06 серпня 2020 р. – 06 листопада 2020 р. - заочно-дистанційна робота із 

загальним обсягом 180 годин 

Тема: «Розвиток освіти та педагогіки як основа економічного та 

соціального  розвитку суспільства» 

 

16. Наукові  публікації (  у  хронологічному  порядку): 

- Scopus ( вихідні  дані та посилання) 

- WoS ( вихідні  дані та посилання) 

- У періодичних  виданнях  країн  ОЄСР ( вихідні  дані та посилання 

DOI) 

1. Breslavskaya A. Karskanova S. Hymanization in the formation  of individual style ofpedagogical 

active. Internationa Scintific Conference. «European Applied Scinces: modern approaches in 

ccientific reserches . Volume 2 » Papers of the 1st   International Scientific Conference 

(Volume1)/ February 18-19/2013. Stuttgart? Germany. – 18-19 
2. Проблемы гуманизации образования в процессе профессиальной подготовки будущих 

учителей начальных классов. Гуманизация обучения и воспитания в системе 

образования теория и практика: материалы II международной научно-

практической конеренции 20-21 марта 2013 г. – Прага, 2013 .-–. 80– 82 
3. Development of creative thinking by means of project technologies in the process of 

formation of professional competencies of future professionals Knowledge • education • 

law • management nauka • oświata • pravo • zarządzanie № 5 (33) vol. 1, 2020. Р.15-21 
4. Development of creative thinking by means of project technologies in the process of formation of professional competencies of 

future professionals Knowledge • education • law • management nauka • oświata • pravo • zarządzanie № 5 (33) vol. 1, 2020. 

Р.15-21(ОЕСР) 

http://kelmczasopisma.com/viewpdf/1717 

DOI https://doi.org/10.51647/kelm.2020.5.1.3 

 

- Фахові  видання  України  категорій А та Б ( вихідні  дані та 

посилання DOI) 
1. Бреславська Г. Соціально-економічні передумови загально-педагогічної підготовки вчителя 

педагогічних закладів півдня України: Історичний аспек.Науковий вісник Миколаївського 

http://kelmczasopisma.com/viewpdf/1717
https://doi.org/10.51647/kelm.2020.5.1.3


державного університету імені В. О. Сухомлинського. –Вип. 16. Педагогічні науки: Збірник 

наукових праць. Миколаїв: МДУ, 2007. –  С.104-108. 
2. 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. 
3. 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. 
4. 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. – Київ-

Миколаїв, 2009. – С. 58-61 

5. 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 

6. 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»). 

7. 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 

8. 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. 

9. 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 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nvmdup_2014_1
https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.77.06


20. Додаткова   інформація 

 Член обласної громадської організації «Євроосвіта-XXІ ст.» 

Повну  відповідальність  за  достовірність  наданої  інформації   несе  

науково-педагогічний  працівник 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS_qTrnYLwAhViposKHSBxDz4QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fscholar.google.com.ua%2Fschhp%3Fhl%3Duk&usg=AOvVaw2tI2imTjiDfaIs-JSKRgWA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS_qTrnYLwAhViposKHSBxDz4QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fscholar.google.com.ua%2Fschhp%3Fhl%3Duk&usg=AOvVaw2tI2imTjiDfaIs-JSKRgWA

