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1. ORSID  ID ( активне посилання)    

2. Scopus ID    ( активне посилання) 

3. Researcher   ID  (WoS) ( активне посилання) 

4. Google  Scholar ( активне посилання) 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=g3miYmcAAAAJ&hl=uk&authus

er=2  

5. E-mail    parshuk.sv@gmail.com 

6. Посада : доцент кафедри початкової освіти 

7. Учене звання: доцент 

8. Науковий ступінь : кандидат педагогічних наук 

9. Базова освіта : вчитель початкових класів 

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

посилання на  автореферат 

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до національного 

виховання: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Південноукраїнський державний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеса, 2006. 

 

11. Наявність  сертифікату  В2 ( вихідні  дані)  ----  

 

12. Навчальні  дисципліни, які викладає: 

- «Основи образотворчого мистецтва з методикою навчання в початковій 

школі»; 

- «Медіаосвіта та медіаграмотність сучасного вчителя»;  

- «Методика роботи в дитячих оздоровчих таборах»; 

- «Методика ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів 

початкової школи». 

 

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) --- 

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=g3miYmcAAAAJ&hl=uk&authuser=2
https://scholar.google.com.ua/citations?user=g3miYmcAAAAJ&hl=uk&authuser=2
mailto:parshuk.sv@gmail.com


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

сертифіката/посвідчення 

У Вищій школі управління та адміністрування в Ополє, Польща (Wyższa 

Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu) 02.10.2018 р. по 10.10.2018 р. (120 

hours / 4 credits ECTS). Certificate №6 717, 10.10.2018 р.  

 

Академія економіки та педагогіки, Прага, Чеська республіка (Akademie 

ekonomicky a pedagogicky, Praha (Česká republika) з 06. 08. 2020 р. по 

06. 11. 2020 р. (заочно-дистанційна робота; 180 hours / 6 credits ECTS). 

16.  Наукові  публікації ( у  хронологічному  порядку): 

- Scopus ( вихідні  дані та посилання) 

- WoS ( вихідні  дані та посилання) 

- Статті в країнах ОЄСР 

Паршук С. М.  Художньо-естетична складова формування 

загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців початкової 

освіти.  Virtus: Науковий журнал / Editor-in-Chief M. A. Zhurba. Canada 

(Monreal), 2019. № 37 

 Паршук С. М., Стасюк В.О. Художньо-естетичне виховання здобувачів 

вищої освіти як складова загальнокультурної готовності майбутніх 

учителів початкової школи / Virtus: Науковий журнал // Editor-in-Chief 

M. A. Zhurba. Canada (Monreal), 2020. №48 . 

 Паршук С. М., Мойсєєнко С.О., Товкач І. В. Сучасні підходи до 

формування творчої особистості здобувачів початкової освіти засобами 

ігрових технологій/ Virtus: Науковий журнал // Editor-in-Chief 

M. A. Zhurba. Canada (Monreal), 2020. №48 . 

 

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

DOI). 



1. Паршук С. М. Формування загальнокультурної грамотності майбутніх 

учителів початкової школи. Збірник наукових праць: Педагогічні науки, 

м. Херсон, ХДУ, 2017. – Випуск LXXV – Т.3 – С. 74-78 (фахове 

видання, науковометрична база Іndex Сopernicus).  

2. Паршук С. М. Відродження загальнонаціональних традицій 

українського народу як один із засобів формування загальнокультурної 

грамотності майбутніх учителів початкової школи. Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки: збірник наукових 

праць. – № 2 (57), травень 2017. – Миколаїв: МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, 2018.. – С. 361-366 (фахове видання). 

3. Паршук С. М. Future teachers communicative skills formation in 

pedagogical activities. International scientific professional periodical journal 

«THE UNITY OF SCIENCE», January 2017. Viena, Austria. P. 44-47. 

4. Паршук С. М. Формування загальнокультурної грамотності учнів 

початкових класів засобами трудового навчання та образотворчого 

мистецтва. Науковий вісник Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки: 

збірник наукових праць. – № 4 (63), грудень 2018. – Миколаїв: МНУ 

імені В. О. Сухомлинського, 2018. – С. 87-90 (фахове видання). 

5. Паршук С. М. Художньо-естетична складова формування загально-

культурної грамотності майбутніх фахівців початкової освіти. 

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. / за ред. проф. 

Тетяни Степанової. – № 2(65), лютий 2019. – Миколаїв : МНУ імені 

В. О. Сухомлинського,2019. – С. 228- 232 (фахове видання). 

6. Паршук С. М. Підготовка майбутніх учителів до формування 

національної свідомостіу здобувачів початкової освіти. Науковий 

вісник Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. / за ред. проф. 



Тетяни Степанової. – № 4(67), грудень 2019. – Миколаїв: МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, 2019. С. 139-142 (фахове видання). 

     Монографії 

1. Паршук С. М. Формування загальнокультурної грамотності майбутніх 

учителів початкової школи (розділ колективної монографії): Social and 

economic aspects of sustainable development of regions. Monograph. Opole: The 

Academy of Management and Administration in Opole, 2018. – P. 302-307. 

2. Паршук С. М. Формування духовної культури в здобувачів початкової 

освіти в освітньому просторі вищої школи розділ колективної монографії): 

Conceptual bases and trends for development of social-economic processes. 

Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 

2019. – P. 252-259. 

 3. Паршук С. М. Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до роботи 

в умовах нової української школи (розділ колективної монографії). 

Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до роботи в умовах Нової 

української школи: / за заг.ред. проф. Якименко С.І. – Миколаїв: СПД 

Румянцева, 2020. 

4. Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в розробці 

змісту передшкільної освіти : монографія / В. Д. Будак, Т. М. Степанова, О. 

С. Соколовська та ін.; за загальн. ред. В. Д. Будака, Т. М. Степанової. Київ: 

Видавничий Дім «Слово», 2020. 392 с. 

17. Навчально-методичні праці (вихідні дані, посилання, зокрема  у  

репозитарії університету).  

1. Паршук С. М. Методика навчання каліграфії : навчально-методичний 

посібник.– Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. – 124 с. 

2. Степанова Т. М., Курчатова А. В., Паршук С. М., Іванець Н. В. Педагогічна 

практика: навчально-методичний посібник – Миколаїв : СПД Румянцева, 

2019. – 158 с. 



3. Паршук С. М. Педагогічна практика: методичні рекомендації  – Миколаїв : 

СПД Румянцева, 2019. –49 с. 

http://dspace.mdu.edu.ua › jspui › bitstream › 1 

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) :  

Студентка Солодка Вікторія (ІІ місце на олімпіаді студентів зі спеціальності 

«Початкова освіта», 2016. 

20. Додаткова інформація : вчитель вищої категорії, практичний досвід 

роботи у школі – 10 років. 

 


