
Перспективний план роботи науково-дослідного центру розвитку ідей 

Василя Сухомлинського 

на 2018-19 н. р. 

№ Вид роботи Місце 

проведення 

Термін 

проведенн

я 

Відповідальні 

1. Організація та 

проведення 

творчого конкурсу 

до 100-річчя з дня 

народження 

В.О. Сухомлинськ

ого: «Філософсько-

педагогічний 

феномен ідей 

В. О. Сухомлинськ

ого у контексті 

Нової української 

школи». 

Прийом творчих 

робіт у ауд. 407 

(кафедра 

педагогіки та 

інклюзивної 

освіти)  

13.09.18 – 

27.09.18 

Степанова Т.М., 

Дрозд О.В., 

викладачі 

факультету 

дошкільної та 

початкової освіти 

(звіт на 

офіційному сайті 

університету) 

2.  Вручення 

дипломів 

переможцям 

творчого конкурсу 

факультет дошк. 

та поч. осв. 

Ауд.401 

1 жовтня 

2018 р. 

Ситченко А.Л., 

Дрозд О.В. 

(інформація на 

сайті+фото) 

3. Підготовка 

виставки кращих 

творчих 

студентських робіт  

 

Фойє біля 

актової зали 

університету 

28 вересня 

2018 р. 

Тесленко С.О., 

студентський 

актив, Дрозд О.В. 

4. Проведення міні-

концерту-реквієму 

до 100-річчя від 

дня народження 

В.О. Сухомлинськ

ого 

Хол факультету 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

27 вересня 

2018 р. 

студентський 

актив, Дрозд О.В. 

(інформація на 

сайті+фото) 

5. Організація 

поїздки до смт. 

Павлиш 

Державний 

педагогічно-

меморіальний 

музей Василя 

Сухомлинського, 

школа, цвинтар. 

9 жовтня 

2018 р.  

Ситченко А.Л. 

Степанова Т.М., 

Курчатова А.В., 

Дрозд О.В. 

(інформація на 

сайті+фото) 

6. Проведення міні-

екскурсій 

«Життєвий шлях 

факультет 

дошк.та 1роф. 

осв., ауд.424. 

Впродовж 

1рофорієнт

а року 

Дрозд О.В. 



Василя 

Сухомлинського» 

для студентів 1-х 

курсів у аудиторії 

науково-

дослідного центру 

розвитку ідей 

В.О. 

Сухомлинського 

 

7. Встановлення 

постійних 

контактів із 

Всеукраїнською 

асоціацією Василя 

Сухомлинського, 

Державною 

науково-

педагогічною 

бібліотекою 

України імені 

В.О. Сухомлинськ

ого 

Аудиторія НДЦ Впродовж 

року 

Керівництво 

університету, 

Дрозд О.В. 

8. Проведення  

єдиного уроку 

доброти: «Людина 

починається з 

добра» (творчий 

конкурс на кращий 

фрагмент уроку та 

виховного заходу 

серед студентів) 

Аудиторія НДЦ Березень 

2019 р. 

Дрозд О.В., 

студенти 

університету. 

9. Налагодження 

співпраці зі 

школами та ЗДО 

міста з метою 

проведення 

спільних заходів 

Аудиторія НДЦ Протягом 

року 

Дрозд О.В., 

викладачі 

факультету 

10. Організація і 

проведення 

наукових та 

науково-освітніх 

виставок, 

семінарів, 

конференцій, 

ЗВО, ЗОШ і ЗДО 

м. Миколаєва 

Впродовж 

року 

Дрозд О.В., 

викладачі 

факультету 



круглих столів, 

присвячених 

педагогічній 

діяльності 

В.О. Сухомлинськ

ого 

11. Підготовка до 

Міжнародної 

конференції 

МНУ ім. 

В.Сухомлинсько

го 

Листопад 

2018 р. 

Колектив МНУ 

ім. 

В.Сухомлинськог

о  

12. Організація і 

проведення 

3рофорієнтаційног

о заходу по 

знайомству 

випускників із 

університетськими 

традиціями та 

відвідування НДЦ 

розвитку ідей 

В.Сухомлинського 

Факультет 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

15 

листопада 

2018 р. 

Тесленко С.О., 

Казанжи О.В., 

Дрозд О.В., 

студенти 

13. 3.10. Етична бесіда для 

студентів 

університету на 

тему: «Традиції 

гуманізму: від 

Біблійних 

настанов до 10 

негідних речей В. 

Сухомлинського». 

 

НДЦ Грудень 

2019 р. 

Дрозд О.В., 

студенти 

14. Взаємодія із 

засобами масової 

інформації 

(телебачення, 

газети та журнали, 

Інтернет-ресурси) з 

інформаційного 

забезпечення та 

популяризації ідей 

В.О. Сухомлинськ

ого 

НДЦ Протягом 

2018-19 н.р 

Викладачі 

факультету, 

Дрозд О.В. 

15. 3.11. Круглий стіл для 

студентів: 

НДЦ Квітень 

2018 р. 

Дрозд О.В. 



«Компаративний 

аналіз 

педагогічних 

здобутків 

Вальдорфської 

школи 

(антропософія 

Рудольфа 

Штайнера) і 

«Школи під 

блакитним небом» 

(гуманізм Василя 

Сухомлинського)». 

 

16.  3.12. До Міжнародного 

дня сім’ї (15 

травня), спільно з 

сімейним 

психологом, 

працівниками 

бібліотеки, 

представником 

РАЦС провести 

захід «Мудрість 

батьківської 

любові» (за 

однойменною 

назвою книги В. 

Сухомлинського). 

 

НДЦ Травень 

2019. 

Дрозд О.В., 

студенти 

17. Проведення зі 

студентами 

фрагмент «Школи 

радості» (за 

мотивами Василя 

Олександровича) із 

залученням дітей 

старшого 

дошкільного віку 

або початкових 

класів. 

Університетськи

й сквер 

(галявина)  

Травень 

2019 р. 

Дрозд О.В., 

студенти 

18. Регулярні зібрання 

студентського 

Ауд.424 Впродовж 

навчальног

Студентський 

актив 



наукового гуртка: 

«Осередок 

активних 

Сухомлиністів».  

о року 

19. Допомога та 

сприяння 

студентам у доборі 

матеріалу для 

написання  

наукових статей, 

рефератів, 

курсових і 

дипломних робіт у 

контексті 

педагогічного 

доробку Василя 

Сухомлинського  

Ауд.424 Впродовж 

навчальног

о року 

Дрозд О.В. 

 


