
Науково-дослідна роботи студентів та магістрантів 

№ 

з/п 
Теми Виконавці 

Термін  

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Участь у міжнародних та 

всеукраїнських конференціях 

відповідно до індивідуального 

плану викладачів. 

Викладачі, студенти 

магістранти 

Упродовж 

року 

 

2. Участь у наукових заходах у межах 

університету та факультету (наукові 

семінари, круглі столи, диспути 

тощо). 

Викладачі, студенти 

магістранти 

Упродовж 

року 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у міжнародних та 

всеукраїнських конференціях  

згідно з планом наукової роботи 

факультету, університету: 

3.1 Участь у конкурсі творчих і 

наукових робіт студентів та 

молодих учених до 100-річчя від дня 

народження В. О. Сухомлинського 

(вересень 2018 року) 

3.2 Участь у студентській науково-

практичній конференції «Наука. 

Студентство. Сучасність» 

(Миколаїв, травень  2019 рік) 

Викладачі, студенти 

магістранти 

 

 

 

 

 

Вересень 

2018 року 

 

 

 

 

 

Травень 

2019 року 

 

4. Підготувати студентів до участі в ІІ 

етапі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (спеціальність 

«Початкова освіта»)  

Відповідальні 

методисти кафедри: 

І тур – 

грудень 

2018 року; ІІ 

тур – 

березень 

2019 року 

 

5. Підготувати студентів до участі в 

конкурсі студентських наукових 

робіт  (спеціальність «Початкова 

освіта») 

Викладачі кафедри, 

студенти, магістранти 

І тур – 

листопад 

2018 року; ІІ 

тур – 

грудень 

2018 року 

 

6. Робота в межах проблемних груп та 

гуртків відповідно до 

індивідуальних планів викладачів.  

Викладачі кафедри, 

студенти, магістранти 

Упродовж 

року 

 

7. Засідання круглого столу до Дня 

української писемності та мови  

Керівник – 

Марущак В.С. 

Листопад 

2018 року 

 

8. Підготувати та провести науково-

методичний семінар «Формування 

мовної компетентності майбутніх 

Відповідальна –  

Білявська Т.М. 

Лютий 2019 

року 

 



учителів початкової школи 

(лексичний рівень)». 

9. Засідання круглого столу 

«Проблеми формування 

професійної компетентності 

майбутніх учителів початкової 

школи в природничих науках» 

лютий 2019 року). 

Керівник – 

Січко І. О 

Лютий 2019 

року 

 

10. Підготувати та провести науково-

практичну конференцію 

«Педагогіка партнерства в 

навчально-виховному процесі 

початкової школи»  

Відповідальна – 

Казанжи І. В. 

Березень 

2019 року 

 

11. Провести засідання круглого столу 

«Проектування професійно 

успішної особистості майбутнього 

вчителя початкової школи в 

освітньо-виховному  середовищі 

університету» 

Керівники – Авраменко 

К.Б., Рехтета Л.О. 

Березень 

2019 року 

 

12. Провести диспут «Підготовка 

майбутніх фахівців початкової 

освіти до міжкультурного 

спілкування: проблеми та 

перспективи»   

Керівник – 

Казанжи О. В. 

Квітень 2019 

року 

 

13. Провести засідання круглого столу 

до Дня науки: «Питання 

гармонійного розвитку дітей у 

контексті сучасної освіти»  

Керівники – Тимченко 

А.А., Паршук С.М. 

Травень 

2019 року 

 

 


