
ПЛАН РОБОТИ 

Ради молодих учених факультету дошкільної та початкової освіти 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

на 2017 – 2018 н. р. 

 

№ Вид роботи Терміни 

виконання 

1. Участь у засіданнях РМВ МНУ імені 

В.О. Сухомлинського 

кожен останній 

четвер місяця 

2. Участь у конференції РМВ, присвяченій організації 

роботи РМУ на 2017-2018 н. р. 

вересень 2017 р. 

3. Проведення круглого столу «Проблема 

мултикультурного виховання учнів початкової школи  

в сучасних педагогічних дослідженнях». 

жовтень 2017 р. 

4. Участь у семінарі-практикумі з формування навичок 

підрахунку індексу Гірша 

листопад 2017р. 

5. Проведення семінару «Формування гармонійної 

особистості учня початкової школи засобами 

мистецтва». 

грудень 2017 р. 

6. Засідання, присвячене формулюванню й аналізу тем 

конкурсних робіт на обласний конкурс робіт молодих 

вчених Миколаївської області. 

лютий 2018 р. 

7. Проведення круглого столу за участю студентів 

факультету «Педагогіка партнерства і сучасний 

школяр». 

березень 2018 р. 

8. Участь у семінарі-навчання молодих учених та 

аспірантів МНУ з питань можливостей публікацій 

наукових праць у журналах, що входять до 

наукометричних баз «Scopus», «РИНЦ», «Web of 

Science» та ін. 

квітень 2018 р. 

9. Звіт молодих аспірантів та здобувачів факультету про 

стан підготовки до захисту дисертаційних досліджень 

травень 2018 р. 

10. Участь у конференції РМВ про підсумки роботи РМВ 

у 2016-2017 н. р.  

червень 2018 р. 

11. Участь в організації науково-практичних конференцій 

та інших наукових заходах, що проводяться на базі 

МНУ імені В. О. Сухомлинського. 

протягом року 

12. Участь у роботі регіональних, Всеукраїнських, 

Міжнародних науково-практичних конференціях, 

семінарах 

протягом року 

13. Участь в організації науково-практичних конференцій 

та інших наукових заходах, що проводяться на 

факультеті дошкільної та початкової освіти МНУ 

імені В. О. Сухомлинського. 

протягом року 



14. Керівництво діяльністю студентськими науковими 

гуртками. 

протягом року 

 

 

Список молодих вчених 

факультету дошкільної та початкової освіти  

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського 

2017-2018 н.р. 

 

№ Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

викладача 

Тема Посада 

1. Бублик Анна 

Геннадіївна 

Формування доброзичливих взаємин 

між учнівським та учительським 

колективами. 

Викладач 

2. Рєпка Аліна 

Олександрівна 

Ставлення до інтелектуальної 

власності як чинник економічної 

соціалізації молодих науковців. 

Викладач 

3. Тарасюк 

Анастасія 

Миколаївна 

Педагогічні умови гармонійного 

розвитку дітей 6-10 років на заняттях 

хореографією у позашкільних 

навчальних закладах. 

Викладач 

4. Іванець Наталя 

Володимирівна 

Мультикультурне виховання учнів 

початкової школи в позакласній 

роботі. 

Викладач 

5. Казанжи 

Олександра 

Вадимівна 

Підготовка майбутніх фахівців 

початкової освіти до міжкультурного 

спілкування засобами літературного 

мистецтва. 

В.о. доц., 

доктор 

філософії в 

галузі 

гуманітарних 

наук. 

 

 

 

 

 


