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З В І Т  

про виконання індивідуального плану  

та дотримання умов контракту викладачами  

КАФЕДРИ  ПЕДАГОГІКИ ТА ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

за 2017/2018 навчальний рік 

 

Протягом 2017-2018 рр. науково-педагогічними працівниками кафедри 

педагогіки та дитячої психології належно виконувались в професійній 

діяльності посадові  обов’язки, згідно з посадовою інструкцією кожного 

працівника, рішення конференції трудового колективу відповідно до  умов  

Статуту та колективного договору університету, накази  та розпорядження по 

факультету,  університету. 

 

I. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

 

Навчальне навантаження за 2017/2018 навчальний рік виконано 

кожним викладачем згідно із запланованим. Усього по кафедрі за означений 

період виконано 7125 годин. 

 

II. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

2.1.  Робочі програми 

За звітний період науково-педагогічні працівники кафедри здійснювали  

належний рівень викладання дисциплін за фахом (39), що відповідає 

державному стандарту якості освіти з підготовки фахівців відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня. Затверджено навчальні та робочі навчальні 

плани до закріплених за кафедрою  навчальних дисциплін (39), відповідно 

підготовлено навчально-методичні комплекси з 30  дисциплін. Складено 

питання для проведення комплексного тестового контролю якості знань 

студентів з дисциплін за всіма навчальними курсами.  Розроблено завдання 

для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін. 

 

Проведено відкриті лекційно-практичні заняття  із застосуванням 

сучасних інформаційно-комунікаційних та педагогічних технологій 

викладачами Олексюк О.Є., Наточій А.М., Михальченко Н.В., Репка А.О., 

Шапошніковою Ю.Г., Дрозд О.В., Бабаян Ю.О., Вдовиченко Р.П. , відповідні 

записи  внесено до журналу взаємовідвідування викладачами кафедри. 

Використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій  в 

навчальному процесі викладачами кафедри  свідчить про  їх глибоку 

теоретичну підготовку, високий рівень методичної  майстерності, професійне 

володіння комп’ютерними програмами.  

Застосування мультимедійних технологій на лекційно-практичних заняттях 

дозволило: 

 оптимізувати навчальний процес і ефективно використати час 

лекційного заняття;  
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 підвищити інформативність лекції, наочність навчання та зробити 

навчальний матеріал переконливим за рахунок використання різних 

форм представлення навчального матеріалу;  

 здійснити психологічну розрядку та підвищити увагу аудиторії; 

 підвищити рівень доступності і сприйняття інформації; 

 здійснити повторення найбільш складних моментів лекції або 

повторення («прокручування») матеріалу попередніх лекцій;  

 підвищити мотивацію навчання через використання нових, цікавих 

студенту технологій та унаочнення навчального матеріалу; 

 тримати зв’язок з аудиторією; 

 підвищити динамічність, переконливість, емоційність і яскравість 

викладення лекційного матеріалу; 

 створити комфортні умови роботи викладача на лекції. 

 

2.2. Навчально-методичні видання кафедри за 2017-2018 н.р. 

Підготовлено та  видано 11 навчально-методичних посібників, 

заплановано – 7. 

 

Михальченко Н.В. Вікова психологія навчально-методичний посібник. – 

Автор-упорядник Михальченко Н.В. – Миколаїв: МНУ імені В.О. 

Сухомлинського, 2017.- 244 с. 

Шапошникова Ю.Г. Педагогічна психологія: лекції. Навчальний посібник. 

М.М. Заброцький, Ю.Г. Шапошникова. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. – 144 с 

Шапошникова Ю.Г. Вікова та педагогічна психологія. Модуль: 

психологічні особливості роботи з важковиховуваними дітьми і 

неблагополучними родинами./ Шапошникова Ю.Г.  // Миколаїв: 

Видавництво «Арнекс», 2017. – 252 с. 

Литвиненко І.С. Вікова та педагогічна психологія (Модуль: Ситуації в житті 

дітей молодшого шкільного віку). Програма «Знаю і Розумію» практичний 

матеріал надання психологічної допомоги молодшим школярам, які 

знаходяться в складних життєвих ситуаціях або пережили психотравмуючі 

ситуації / І.С. Литвиненко, Д.В. Прасол, І.Є. Чугуєва, О.Г. Білюк, Ю.Г. 

Шапошникова, С.В. Кузнецова, А.О.Рєпка / Практичний посібник. – 

Миколаїв: Видавництво «Арнекс», 2017. – 384 с. 

Олексюк О.Є. Психологія загальна. Курс лекцій. Навчально-методичний 

посібник. / О. Є. Олексюк. – Миколаїв, «Іліон», 2017. – 306с. 

Олексюк О.Є Психологія загальна. Організація самостійної роботи 

студентів. Навчально-методичний посібник / О. Є. Олексюк. – Миколаїв, 

«Іліон», 2018. – 260с. 

Олексюк О.Є. Освітні технології. Методичні рекомендації до самостійної 

роботи студентів.  Навчально-методичний посібник / О. Є. Олексюк. – 

Миколаїв, «Іліон», 2018. – 284с. 

Бабаян Ю.О. Соціальна психологія. Хрестоматія. -  Миколаїв: Іліон, 2018. – 

304 с. 
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Хайруддінов М.А. Навчально-методичний посібник «Технології і моделі 

виховання в зарубіжних країнах»,  2017р. (посібник  подано до друку). 

Наточій А.М. Психологія дитини. Навчально-методичний посібник. – 

Миколаїв: Іліон, 2018. – 205с. 

 

Подано заявку на отримання авторського свідоцтва: 

Бабаян Ю.О. Соціальна психологія. Хрестоматія. -  Миколаїв: Іліон, 2018. – 

304 с. 

Бабаян Ю.О. Формування мотиваційної готовності студентської молоді до 

захисту Вітчизни як педагогічна проблема  (наукова стаття). 

 

III. НАУКОВА РОБОТА 

 

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють у межах 

прикладної теми НДР: Військово-патріотичне виховання молоді в освітньому 

просторі університету.  (Керівник проекту: Академік НАПН України, доктор 

техн. наук, професор Будак В.Д.).  

Індивідуальні теми дослідження: 

Хайруддінов М. А. Історико-педагогічні аспекти військово-

патріотичного виховання молоді в освітньому просторі університету; 

Наточій А. М. Формування патріотичних цінностей студентів 

університету засобами вчинкової діяльності; 

Олексюк О. Є. Розвиток у студентів складових особистості лідера як 

необхідного компонента патріотичного виховання в умовах освітнього 

простору університету; 

Дрозд О. В. Формування національної самосвідомості особистості в 

умовах університету; 

         Бабаян Ю. О. Формування мотиваційної готовності студентської   

молоді до захисту Вітчизни; 

Михальченко Н. В. Динаміка розвитку патріотичної рефлексії  

особистості пізньої юності в освітньому просторі університету. 

Вдовиченко Р.П. Формування ціннісних орієнтацій студентської 

молоді як складової патріотичного виховання в умовах освітнього простору 

університету; 

Шапошнікова Ю. Г. Соціально-психологічні аспекти патріотичного 

виховання молоді (у системі вищого навчального закладу). 

Рєпка А. О. Формування у студентської молоді готовності працювати з 

дітьми, які пережили складні життєві ситуації (бойові дії, військовий 

конфлікт). 

На першому етапі  розроблено індивідуальну тематику дослідження, 

визначено експериментальну базу дослідження, складено програму та методику 

дослідження. Вивчено теоретичний аспект забезпечення наукової теми 

дослідження, проведено обґрунтування педагогічних умов створення 

освітнього простору університету.  
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На другому етапі  досліджено особливості та виховний потенціал 

освітнього простору вищого навчального закладу, обґрунтовано педагогічні 

умови, визначено критерії та  показники, за якими здійснюватиметься  

діагностика рівня сформованості військово-патріотичної вихованості  

студентської молоді.  

Крім цього було впроваджено розроблені інноваційні методи в 

навчально-виховний процес закладів дошкільної освіти м. Миколаєва, 

Кривого Рогу, Миколаївської області (акти про впровадження наявні). 

 

 

 

Видано  1 монографію, за планом – 1. 
 

Проектування і розвиток професійно успішної особистості в умовах освітньо-

виховного середовища університету : колективна  монографія / за заг. ред. 

В.Д. Будака. – Миколаїв : Іліон, 2017.– 458 с.( розділи викладачів кафедри  

Олексюк О.Є., Дрозд О.В., Наточій А.М.) 

 

Опубліковано й подано до друку статті 

у наукометричних  базах, заплановано 5, видано - 6: 

 Сoperniсus  

Вдовиченко Р.П. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій 

студентської молоді /Р.П. Вдовиченко // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія «Педагогічні науки»  LXXX  –  С.82-86. 

 

Дрозд О.В. Тraditions of humanistic ethics: from Voltaire to Fromm. Тraditions 

of humanistic ethics: from Voltaire to Fromm. Modern Science — Moderní věda. 

— Praha. — Česká republika, Nemoros. — 2017. — № 1. S. 55-62. 

 

Дрозд О.В. Виховний потенціал етнопсихології у формуванні національної 

самосвідомості студентської молоді. NOWOCZESNA EDUKACJA: 

FILOZOFIA, INNOWACJA, DOŚWIADCZENIE (готується до друку). 

 

Бабаян Ю.О. Формування мотиваційної готовності студентської молоді до 

захисту Вітчизни як педагогічна проблема  Збірник наукових праць 

[Херсонського державного університету] : Педагогічні науки / Херсон. держ. 

ун-т. – Херсон, 2017.  - ISSN 2413-245 с. – С. 92-96 . Index Copernikus 

Іnternational (Республіка Польща). 

 

Михальченко Н.В. Психодіагностика патріотичної рефлексії молодших 

школярів    //  Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки»: зб. наук.  
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праць ХДУ / За ред. О.Є. Блинової. – Херсон: ВД «Гельветика», 2017. – 

Вип.1. – Т.ІІ.  – С. 87-92. (Журнал включено до міжнародної 

науковометричної бази - Index Copernikus Іnternational (Республіка Польща). 

 

Михальченко Н.В.  Детермінанти розвитку патріотичної рефлексії особистості. 

Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки»: зб. наук. праць ХДУ / За 

ред. О.Є. Блинової. – Херсон: ВД «Гельветика», 2017. – Вип.6. – Т.ІІ.  – С. 54-

59 (Журнал включено до міжнародної науковометричної бази - Index 

Copernikus Іnternational (Республіка Польща). 

 

Опубліковано й подано до друку статті у фахові журнали,  

заплановано  - 9, видано - 14: 

Вдовиченко Р.П. Теоретичні аспекти проблеми формування ціннісних 

орієнтацій студентської молоді / Р.П. Вдовиченко //  Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки. / за ред. проф.  Тетяни Степанової. – 2017. – №4(59). – С. 

125-129. (фахове видання). 

Вдовиченко Р.П. Ціннісні орієнтації особистості у теоретичній 

спадщині В.О. Сухомлинського / Р.П. Вдовиченко //  Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки. / за ред. проф.  Тетяни Степанової – 2018. – №2(61). – С. 

(фахове видання).     Додатково до контракту 

Бабаян Ю.О. Теоретико-методологічні аспекти формування 

мотиваційної готовності студентської молоді до захисту Вітчизни./ Ю.О. 

Бабаян // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / за ред. 

проф.  Тетяни Степанової, – № 4 (59), грудень 2017. – Миколаїв: МНУ імені 

В.О.Сухомлинського, 2017. – 572 с. – С. 27 – 32. 

Бабаян Ю.О. Діагностика мотиваційної готовності студентської молоді 

до захисту Вітчизни. Науковий вісник Миколаївського національного 

університету імені В.О.Сухомлинського. / Ю.О. Бабаян//Педагогічні науки: 

збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової, 2018. – Миколаїв: 

МНУ імені В.О.Сухомлинського. – №2(61). – С. (фахове видання).    

(Подано до друку) 

Репка А.О. Практична реалізація алгоритму-схеми у підготовці 

педагогів-психологів до роботи з дітьми молодшого шкільного віку в ситуації 

непопулярності у школі./А.О.Репка// // Науковий вісник Миколаївського 

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

збірник наукових праць / за ред. проф.  Тетяни Степанової, – № 4 (59), 2017. – 

Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017.  

Рєпка А.О. Формування у студентської молоді вміння прищеплювати 

патріотичні почуття дітям, які пережили складні життєві ситуації / А.О. 

Рєпка // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського. Психологічні науки: збірник наукових праць / за ред. 
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Ірини Савенкової. –2018. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2018 

(готується до друку). 

Олексюк О.Є. Концептуальні засади проблеми формування 

особистості лідера./ О.Є.Олексюк // Науковий вісник Миколаївського 

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

збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 2 (57), 2017. – 

Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – 538 с. – С. 530-534 

(фахове видання) 
Олексюк О.Є. Методичні засади формування лідерських якостей у 

студентів університету/ О.Є.Олексюк// Науковий вісник Миколаївського 

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

збірник наукових праць / За ред. проф. Т.М. Степанової. – № 2 (61), травень 

2018. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2018. – подано до 

друку. 

Олексюк О.Є., Лушпай Т.І. Психологічна допомога та соціально-

психологічна реабілітація військовослужбовців, які повертаються із зони 

АТО// POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER: Adults, Children and 

Familiesina War Situation: International Scientific and Practical Edition. - Vol. I. 

– Warsawa - Kyiv.: PAN - Gnosis, 2017/2018. – С.242-250 

 

Хайруддінов М.А. Про стан і тенденціі підготовки педагогічних кадрів 

для закладів освіти з кримськотатарською мовою навчання / 

М.А.Хайруддінов// Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника». Педагогічні науки.  – 

2017. – №17. – С.82-96. (фахове видання). 

 Хайруддінов М.А. Освіта в умовах постіндустрільного суспільства як 

педагогічна проблема /М.А.Хайруддінов // Науковий вісник Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. / 

за ред. проф.  Тетяни Степанової – 2017. – №1(60). – С. 372-379. (фахове 

видання). 

Хайруддінов М.А. Розвиток творчих здібностей молодших школярів в 

умовах постіндустріального суспільства./ М.А. Хайруддінов// Науковий 

вісник Миколаївського національного університету імені В. О. 

Сухомлинського. Педагогічні науки. / за ред. проф.  Тетяни Степанової – 

2017. – №2(57). – С. 441-498. (фахове видання). 

Дрозд О.В. Формування національної самосвідомості особистості в 

умовах університету // Зб. наук. праць Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського  / за ред. Т.М. Степанової. – 

Миколаїв, 2017. – №4 (59), грудень 2017 р. – С.178-182. 

Дрозд О.В. Сімейні наративи Василя Сухомлинського / Науковий 

вісник Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / за ред. 

проф.  Тетяни Степанової, – № 2 (61), травень 2018. – Миколаїв: МНУ імені 

В.О.Сухомлинського, 2018. (готується до друку). 



7 

 

 

 

За звітний період опубліковано  тез доповідей у наукових збірниках 

Міжнародних науково-практичних конференцій: 

 

Бабаян Ю.О., Онощенко Н.О. Особливості професійної емпатії 

майбутніх вчителів початкової школи // Science, research, development // Zbiór 

artykulów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej 

(Польща, 30-31 січня  2018 року).  – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond 

trading tour”, 2018. – 128 str. – Str. 83-85. 

Бабаян Ю.О. Використання спадщини В.О. Сухомлинського при 

проведенні занять з казкотерапії // Science, research, development // Zbiór 

artykulów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej 

(Польща, 30-31 січня  2018 року).  – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond 

trading tour», 2018. (Подано до друку). 

Вдовиченко Р.П. Соціалізація ціннісних орієнтацій студентської 

молоді /Р.П. Вдовиченко//Сучасні тенденції та фактори розвитку 

педагогічних та психологічних наук: матеріали  Міжнародної науково-

практичної конференції 2-3 лютого 2018 р. –  Київ, 2018. – С.18-20.  

Олексюк О.Є. Особливості викладання дисципліни «Інклюзивна та 

соціальна педагогіка» у закладах вищої освіти // Сучасні технології 

розвитку людини в інтегрованому суспільстві: Матеріали ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Миколаїв, 15 травня 2018 р. / За заг.ред. 

А.М. Старєвої; упоряд. О.А. Шевченко, В.В. Мельніченко, С.В. Кандюк-

Лебідь. – Миколаїв: Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В., 2018. – 

280 с. – С. 59-62 

Олексюк О.Є. Міжнародна міждисциплінарна асамблея 

«Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни» (8-10 

грудня 2017 року, м. Київ, Україна) з доповіддю та статтею «Психологічна 

допомога та соціально-психологічна реабілітація військовослужбовців, які 

повертаються із зони АТО» (разом з магістранткою Лушпай Т.С.) подано до 

друку стаття. 

Олексюк О.Є. Міжнародна міждисциплінарна асамблея 

«Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни» (8-10 

грудня 2017 року, м. Київ, Україна) з темою «Особливості викладання 

дисципліни «Психологія кризова та травмуючих ситуацій» в сучасних 

умовах» // POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER: Adults, Children and 

Familiesina War Situation: International Scientific and Practical Edition. - Vol. I. 

– Warsawa - Kyiv.: PAN - Gnosis, 2017/2018. – С.242-250 

Олексюк О.Є. Формування лідерських якостей у студентів при 

викладанні дисципліни «Педагогічна творчість з психологією дитячої 

творчості. 
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ІV Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця», 18-19 травня 2018 

року (м. Харків), подано до друку.  

Хайруддінов М.А. Ісламська культура як основа образу життя і 

духовності кримських татар» ./ М.А. Хайруддінов//Матеріали міжнародної 

наукової конференції, присвяченої 620-й річниці поселення татар в Великому 

князівстві Литовському»,  27 вересня – 1 жовтня 2017 р., Вільнюс-Бохонікі. 

Хайрудінов М.А., доповідь. 

Хайруддінов М.А. Виховання студентської молоді на традиціях 

кримських татар» ./ М.А. Хайруддінов//. Матеріали III Міжнародної очно-

заочної науково-практичної конференції «Етнопедагогіка як фактор 

збереження етнокультурних цінностей в сучасному соціумі»,  присвячена  90-

річчю засновника етнопедагогіки, академіка РАН Волкова Н.М., 28 жовтня 

2017 року. 

Хайруддінов М.А. Педагогические идеи и деятельность педагога 

И.Гаспринского» / М.А. Хайруддинов// Материали международной научно-

практической конференции «Журнал «Педагогика» («Советская 

Педагогика»): 80 лет служения отечественному образованию» - Москва, 26 

октября 2017г. 

Хайруддінов М.А. Теоретичні і методологічні основи етнопедагогіки. 

/ М,А. Хайруддінов// Матеріали міжнародної наукової конференції 

«Методологія етнопедагогічного дослідження (присвячена 90-річчю 

засновника етнопедагогіки, академіка РАН Волкова Н.М., 31 жовтня  2017 

року. 

Хайруддінов М.А. III Міжнародна науково-практична конференція 

«Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону» (20-22 вересня 2017 р., на 

тему: «Про стан і тенденціі підготовки педагогічних кадрів для закладів 

освіти з кримськотатарською мовою навчання» ./ М.А. Хайруддінов//, 

Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника»). 

Дрозд О.В. Психологічні чинники шкільної адаптації // Сучасні 

тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: 

матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції 2-3 лютого 2018 р. 

–  Київ, 2018. – С.100-102. 

Михальченко Н.В. ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція 

«Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону», яка відбулася 20-22  

вересня  2017 року на базі державного вищого навчального закладу 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Секція 

7. «Психологічні засади особистісного розвитку горян». Тема доповіді: 

«Психологічна сутність професійної мобільності майбутніх вчителів 

початкової школи».  

Михальченко Н.В. Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних 
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наук», яка відбулася 2-3 лютого  2018 року (м.Київ). Секція 10. «Педагогічна 

та вікова психологія». Тема доповіді: «Патріотична рефлексії особистості як 

соціально-психологічний феномен».  

Михальченко Н.В. Міжнародна науково-практична конференція 

«Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в 

Україні», яка відбулася 23 -24  лютого  2018 року (м.Львів). Секція 2. 

«Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальна, вікова та педагогічна 

психологія)». Тема доповіді: «Психологічна культура викладача як умова 

розвитку патріотичної рефлексії у студентів».  

Михальченко Н.В. Міжнародна    науково-практична конференція 

«Сучасні технології розвитку людини в інтегрованому суспільстві», яка 

відбулася 15 травня 2018 року на базі Миколаївського міжрегіонального 

інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна». Тема доповіді: 

«Особливості прояву патріотичних почуттів особистості пізнього юнацького 

віку в умовах ЗВО». 

Шапошнікова Ю.Г. Особливості взаємин у системі «батьки-діти» у 

розлучених сім’ях українських Карпат. / Ю.Г. Шапошнікова// Роль освіти у 

сталому розвитку  гірського регіону: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції  (м.Івано-Франківськ, Україна, 20-22 вересня 2017 

року). 

 

 

За звітний період опубліковано тез доповідей у наукових збірниках 

Всеукраїнських науково-практичних конференцій: 

 

Бабаян Ю.О. Формування мотиваційної готовності студентської молоді 

до захисту Вітчизни // Трансформаційні зміни особистості студентської 

молоді засобами професійної освіти: Тези доповідей  Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (Миколаїв, 17  квітня  2018 року).  – МОН 

України, Миколаївський  національний університет імені В.О. 

Сухомлинського . – Миколаїв: Іліон, 2018. – С. 58-59. 

Бабаян Ю.О. Рефлексивна компетентність майбутнього мененджера 

освіти  // Матеріали Всеукраїнської науково-практична інтернет-конференції 

«Підготовка управлінських кадрів в контексті нового Закону України «Про 

освіту» (2017 р)», 22-23 березня 2018 року, Херсонський державний 

університет. – Херсон: ХДУ, 2018. – 330 с. – С.176-180. 

Михальченко Н.В. Роль виховного ідеалу українського народу у 

формування патріотичної рефлексії особистості. Проблеми національно-

патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічні аспекти: 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції  (м.Тернопіль, 

Україна, 23 лютого 2017 року). – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – с.112-115. 

Михальченко Н.В. Система поглядів на сутність патріотичної 

рефлексії особистості. Актуальні питання теорії та практики психолого-

педагогічної підготовки фахівців: Тези доповідей  Всеукраїнської науково-
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практичної конференції (Хмельницький, 30-31 березня  2017 року).  – МОН 

України,  Хмельницький національний університет, кафедра психології та 

педагогіки. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – С.39-41. 

Михальченко Н.В. Роль менталітету українського народу у розвитку 

патріотичної рефлексії особистості. Психологічна освіта в Україні: традиції, 

сучасність та перспективи, 21-22 квітня 2017 року: Матеріали Всеукраїнскьої 

науково-практичної конференції з нагоди святкування 50-річчя від початку 

фахової підготовки психологів у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка та Дня психолога / За ред. І.В.Данилюка. – К.:Логос, 

2017. – с.170-172. 

Михальченко Н.В. Всеукраїнська  науково-практична конференція з 

міжнародною участю з нагоди святкування 50-річчя від початку фахової 

підготовки психологів у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка та Дня психолога «Психологічна освіта в Україні: традиції, 

сучасність та перспективи ( до 50-річчя від початку фахової підготовки 

психологів у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка)» PEUTMP, яка відбулася 21-22 квітня 2017 року на базі 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Секція 1. 

Актуальні   проблеми сучасної психологічної науки і практики. Тема 

доповіді: «Роль менталітету українського народу у розвитку патріотичної 

рефлексії особистості». 

Михальченко Н.В. Патріотична рефлексії особистості як соціально-

психологічний феномен. Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних 

та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м.Київ, Україна, 2-3 лютого  2018 року).  – К.: ГО «Київська 

наукова організація педагогіки та психології» 2018, Ч.2. – С.102-105. 

Михальченко Н.В. Психологічна культура викладача як умова розвитку 

патріотичної рефлексії у студентів // Психологія та педагогіка: необхідність 

впливу науки на розвиток практики в Україні // Збірник тез наукових робіт 

учасників міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, Україна, 

23-24 лютого  2018 року).  – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 

2018, Ч.1. – С.51-55. 

Михальченко Н.В. Чинники розвитку патріотичної рефлексії особистості 

пізньої юності в освітньо-виховному просторі університету // Трансформаційні 

зміни особистості студентської молоді засобами професійної освіти: Тези 

доповідей  Всеукраїнської науково-практичної конференції (Миколаїв, 17  

квітня  2018 року).  – МОН України,  Миколаївський  національний 

університет імені В.О.Сухомлиського . – Миколаїв: МНУ, 2018. – С. 62-64. 

Вдовиченко Р.П. «Формування ціннісних орієнтацій студентської 

молоді як складової патріотичного виховання»//Р.П. Вдовиченко// Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми національно-

патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічні аспекти», 23 

лютого 2017 р. – Тернопіль:,  базі Тернопільський  обласний комунальний  

інститут післядипломної педагогічної освіти . --С 105-107. 



11 

 

Вдовиченко Р.П.   Формування ціннісних орієнтацій   студентів у 

процесі виховної роботи університету/ Р.П. Вдовиченко//«Педагогічна наука 

в Україні  за роки незалежності: здобутки, прорахунки, перспективи»: 

матеріали Всеукраїнської  (з міжнародною участю) науково-практичної 

конференції, 15-16 листопада 2017 року, м. Київ, – С.36-38. Додатково до 

контракту. 

Вдовиченко Р.П. Ціннісні орієнтації студентської молоді в 

трансформаційному суспільстві/ Р.П. Вдовиченко // Інноваційні наукові 

дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 2лютого 2018 р. –  Запоріжжя, 2018. – С.23-

25.  

Вдовиченко Р.П. Управлінська компетентність керівника школи в 

умовах модернізації системи освіти /Р.П. Вдовиченко// Підготовка 

управлінських кадрів в контексті нового закону України « Про освіту»: 

матеріали  Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 22-23 

березня 2018 року. –  Херсон, 2018.  

Наточій А.М. Аксіологія й акмеологія педагогіки Василя 

Сухомлинського в контексті Нової української школи // Збірник матеріалів 

«Нова українська школа діалог з В.О. Сухомлинським»: матеріали 

Всеукраїнської науко-практичної конференції: В24. / за заг. Ред А.М. Зубка, 

В.В. Кузьменка. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 

2018. – Ч.ІІ. – 269с. – С. 144-149. 

Наточій А.М. Філософія виховання особистості підлітка за В.О. 

Сухомлинським у контексті сьогодення. XXIV Всеукраїнські педагогічні 

читання «В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю. «А що там за лісом?..»: 

Філософія для дітей». 22 вересня 2017   року, м. Житомир. 

Олексюк О.Є. Психологічні основи формування лідерських якостей у 

студентів університету // Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: 

здобутки, прорахунки, перспективи : матеріали Всеукраїнської (з 

міжнародною участю) науково-практичної конференції (15-16 листопада 

2017 року, м. Херсон). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017 – 280 

с. – С. 185-188.  

Олексюк О.Є. Організація самостійної роботи студентів при вивченні 

дисципліни «Освітні технології // Теоретико-методологічні основи розвитку 

освіти та управління навчальними закладами : матеріали Всеукраїнської, 

науково-практичної конференції (5 грудня 2017 року, м. Херсон). – 

Херсонська академія неперервної освіти – 2017 р. – С.  

Олексюк О.Є. Особливості викладання дисципліни «Освітні 

технології» для магістрів спеціальності «Менеджмент освіти» // Матеріали 

Всеукраїнської науково-практична інтернет-конференції «Підготовка 

управлінських кадрів в контексті нового Закону України «Про освіту» (2017 

р)», 22-23 березня 2018 року, Херсонський державний університет. – С. . 

Олексюк О.Є. Сучасні представлення сучасної студентської молоді 

про патріотизм до Батьківщини // Матеріали Всеукраїнської науково-
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практичної конференції «Трансформаційні зміни особистості студентської 

молоді засобами професійної освіти», 17 квітня 2018 р., м. Миколаїв, 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – С. . 

Поданодо друку. 

Олексюк О.Є., Лушпай Т.І. Психологічна допомога 

військовослужбовцям, які  повернулися з зони бойових дій, та членам їх 

сімей // Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід 

та українські реалії: збірник матеріалів, доповідей Всеукраїнської науково-

практичної конференції, м. Мариуполь, 28 лютого 2018 р. – Маріуполь: 

ДонДУУ, 2018. – 322 с. – С. 261-264 

Хайруддінов М.А. Проблеми духовно-морального виховання дітей 

дошкільного віку ./ М.А. Хайруддінов// Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної  конференції  «Проблеми соціально-гуманітарних наук» / Відп. за 

випуск К. Г. Трибулькевич. − Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2018, 7 грудня 2018 

року, м. Одеса.  

Дрозд О.В. Ідея толерантності на зламі тисячоліть. / О.В. Дрозд// 

Проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-

педагогічний аспекти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (м. Тернопіль, Україна, 23 лютого 2017 року). / укладачі: В. С. 

Мисик, І. Ф. Янюк, Т. Г. Дідух, О. А. Ревуцька. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. 

– С. 107-109. 

Дрозд О.В. Емоційне вигоряння науково-педагогічних працівників // 

Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 2-3 лютого 

2018р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. – С.180-183. 

Шапошнікова Ю.Г. Особистісний підхід у підготовці майбутнього 

психолога./ Ю.Г. Шапошнікова// Трансформаційні зміни особистості 

студентської молоді. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, Миколаїв, 17 квітня  2018 року).  – Миколаївський 

національний університет імені В.О. Сухомлинського, Київський університет 

імені Бориса Грінченка, Херсонський державний університет  та ін.. – 

Миколаїв: ІЛІОН, 2018. 

Рєпка А.О. Формування у студентської молоді готовності працювати з 

дітьми, які пережили складні життєві ситуації // Трансформаційні зміни 

особистості студентської молоді засобами професійної освіти: Тези 

доповідей  Всеукраїнської науково-практичної конференції (Миколаїв, 17  

квітня  2018 року).  – МОН України,  Миколаївський  національний 

університет імені В.О.Сухомлиського . – Миколаїв: Іліон, 2018. – С. 105-107. 

Сертифікат учасника. 

 
Студентами у співавторстві з викладачами опубліковано  й подано до 

друку статті: 
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Олексюк О.Є., Заволока С. В. Професійна майстерність майбутнього 

вихователя у спадщині В.О. Сухомлинського. Матеріали Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції. Ідеї В.О. Сухомлинського у 

контексті Нової української школи (м. Миколаїв, 28 вересня 2017 р.). – 

Миколаїв : МНУ імені В.О.  Сухомлинського, 2017. 350 с. – С. 309-314. 

Олексюк О.Є., Манько Є.О. Культ книги у творах 

В.О. Сухомлинського. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції. Ідеї В.О. Сухомлинського у контексті Нової 

української школи (м. Миколаїв, 28 вересня 2017 р.). – Миколаїв : МНУ імені 

В.О.  Сухомлинського, 2017. 350 с. – С. 89-92. 

Олексюк О.Є., Лушпай Т.І. Психологічна допомога та соціально-

психологічна реабілітація військовослужбовців, які повертаються із зони 

АТО// POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER: Adults, Children and 

Familiesina War Situation: International Scientific and Practical Edition. - Vol. I. 

– Warsawa - Kyiv.: PAN - Gnosis, 2017/2018. – С.242-250 

Бабаян Ю.О., Онощенко Н.О. Особливості професійної емпатії 

майбутніх вчителів початкової школи // Science, research, development // Zbiór 

artykulów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej 

(Польща, 30-31 січня  2018 року).  – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. “Diamond 

trading tour”, 2018. – 128 str. – Str. 83-85. 

Єгорова Л.М., Михальченко  Н.В.   Особливості  розвитку самоповаги 

в дітей дошкільного віку. – Українське дошкілля: здобутки і перспективи: 

збірник наукових праць молодих науковців і студентів. Випуск 11.  – 

Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2017. – с.40-46. 

 

 

За звітний період взято участь у Міжнародних науково- 

практичних конференціях: 

 

Міжнародна наукова конференція, присвячена 620-й річниці поселення татар 

в Великому князівстві Литовському»,  27 вересня – 1 жовтня 2017 р., 

Вільнюс-Бохонікі. 

Взяли участь і виступили з доповіддю:  Хайруддінов М.А. 

 

III Міжнародна очно-заочна науково-практична конференціїя «Етнопедагогіка 

як фактор збереження етнокультурних цінностей в сучасному соціумі»,  

присвячена  90-річчю засновника етнопедагогіки, академіка РАН Волкова 

Н.М., 28 жовтня 2017 року. 

Взяли участь і виступили з доповіддю: Хайруддінов М.А. 

 

Международная научно-практическая конференция «Журнал «Педагогика» 

(«Советская Педагогика»): 80 лет служения отечественному образованию» - 

Москва, 26 октября 2017г. 

Взяли участь і виступили з доповіддю: Хайруддінов М.А. 
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Міжнародна наукова конференція «Методологія етнопедагогічного 

дослідження (присвячена 90-річчю засновника етнопедагогіки, академіка 

РАН Волкова Н.М., 31 жовтня  2017 року. 

Взяли участь і виступили з доповіддю: Хайруддінов М.А. 

 

 

III Міжнародна науково-практична конференція «Роль освіти у сталому 

розвитку гірського регіону» (20-22 вересня 2017 р., Державний вищий 

навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника”) 

Взяли участь: Олексюк О.Є., Дрозд О.В., Вдовиченко Р.П., 

Михальченко Н.В, Дрозд О.В., Бабаян Ю.О. 

Взяли участь і виступили з доповіддю:  Хайруддінов М.А.,  

Шапошнікова Ю.Г. 

 

Міжнародна міждисциплінарна асамблея «Посттравматичний стрес: дорослі, 

діти та родини в ситуації війни» (8-10 грудня 2017 року, м. Київ, Україна)  

Взяли участь і виступили з доповіддю: Олексюк О.Є. спільно з 

магістранткою Лушпай Т., Олексюк О.Є. 

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології розвитку 

людини в інтегрованому суспільстві», 18 травня 2018 р., м. Миколаїв, 

Миколаївський регіональний університет розвитку людини «Україна»  

Взяли участь і виступили з доповіддю: Олексюк О.Є. 

 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні 

проблеми становлення сучасного фахівця», 18-19 травня 2018 року (м. 

Харків)  

Взяли участь і виступили з доповіддю: Олексюк О.Є. 

 

Міжнародна  науково-практична конференція «Сучасні тенденції та 

фактори розвитку педагогічних та психологічних наук», м.Київ,  2-3 лютого 

2018 р. 

Взяли участь і виступили з доповіддю: Вдовиченко Р.П.  

 

ІІ-й Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна 

компаравістика і міжнародна освіта 2018, 7-8 червня 2018 р.,  м.  Київ. 

 Взяли участь: Вдовиченко Р.П.,   отримала сертифікат. 

 

11 Міжнародна науково-практична  конференція  «Соціально-економічні  

та гуманістичні аспекти  світових інноваційних трансформацій» 26-

28.04.2017р.,  м. Київ – Суми. 
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Взяли участь: Вдовиченко Р.П., отримала сертифікат  

 

Міжнародна науково-практична конференція «Science, research, 

development», яка відбулася 30-31 січня  2018 року (Польща). Тема доповіді: 

«Особливості професійної емпатії майбутніх вчителів початкової школи».  

Взяли участь і виступили з доповіддю: Бабаян Ю.О. 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Science, research, 

development», яка відбулася 30-31 травня  2018 року (Сербія). Тема доповіді: 

«Використання спадщини В.О. Сухомлинського при проведенні занять з 

казкотерапії». 

Взяли участь і виступили з доповіддю: Бабаян Ю.О., отримала 

сертифікат. 

 

Міжнародний українсько-чеський круглий стіл «Актуальні виклики у 

сфері інклюзивної освіти в Україні та Чехії» та презентація книги чеських 

авторів «Управління школою в суспільстві знань» (27 березня 2017 року, 

Інститут педагогіки НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-Д).  

Взяли участь: Вдовиченко Р.П., отримала сертифікат. 

 

11 Міжнародна науково-практична  школа «Економіка та якість освіти» 

07-09 листопада 2017р., м. Київ. 

Взяла участь: Вдовиченко Р.П.  отримала сертифікат. 

Міжнародний науково-практичний семінар  "На шляху до інклюзії. 

Шкільна консультація та методи роботи в інлюзивній школі" в рамках 

проекту "Відкрита школа", м.Київ, 24-25 квітня, 2018 р. 

Взяла участь: Вдовиченко Р.П.,   отримала сертифікат. 

 

 

За звітний період взято участь у   

Всеукраїнських науково-практичних конференціях: 

 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми національно-

патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічні аспекти», яка 

відбулася 23 лютого 2017 року на базі Тернопільського обласного 

комунального інституту післядипломної педагогічної освіти .  

Взяли участь і виступили з доповіддю: Вдовиченко Р.П., Олексюк 

О.Є. , Дрозд О.В. 

 

Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція з міжнародною 

участю «Успішна інтеграція молоді в суспільство: досвід, проблеми, 

перспективи», яка відбулася 17 травня 2017 року на базі Миколаївського 

міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна».  

Взяли участь: Вдовиченко Р.П. 
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Всеукраїнська  науково-практична конференція  «Інноваційні наукові 

дослідження у галузі педагогіки та психології», м. Запоріжжя, 2-3 лютого 

2018 р.  

Взяли участь і виступили з доповіддю: Вдовиченко Р.П., Дрозд О.В. 

 

Всеукраїнська  (з міжнародною участю) науково-практична інтернет-

конференція «Підготовка управлінських  кадрів в контексті нового закону  

«Про освіту», м. Херсон, 22-23 березня  2018 року.  

Взяли участь і виступили з доповіддю: Вдовиченко Р.П., Олексюк О.Є., 

Бабаян Ю.О. 

 

Всеукраїнська  (з міжнародною участю) науково-практична конференція 

«Педагогічна наука в Україні  за роки незалежності: здобутки, прорахунки, 

перспективи», м. Київ,15-16 листопада 2017 року .  

Взяли участь і виступили з доповіддю: Вдовиченко Р.П. 

 

Всеукраїнська науково-практична  конференція «Зміст і технології 

шкільної освіти» за результатами наукових досліджень співробітників, 

докторантів, аспірантів, здобувачів та вчителів-експериментаторів Інституту 

педагогіки НАПН України за 2017 рік,   30 листопада 2017р., м.Київ,  

Взяли участь: Вдовиченко Р.П.,   отримала сертифікат 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція  «Проблеми соціально-

гуманітарних наук» / Відп. за випуск К. Г. Трибулькевич. − Одеса: 

КУПРІЄНКО СВ, 2018, 7 грудня 2018 року, м. Одеса. 

Взяли участь і виступили з доповіддю: Хайруддінов М.А. 

 

XII Всеукраїнська науково-практична студентська конференція 

«Проблеми формування здорового способу життя у студентської молоді», 18-

19 травня 2018 р. 

Взяли участь і виступили з доповіддю: Хайруддінов М.А. 
 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Трансформаційні зміни 

особистості студентської молоді засобами професійної освіти», 17 квітня 

2018 р., м. Миколаїв, Миколаївський національний університет імені 

В.О. Сухомлинського.  

Взяли участь і виступили з доповіддю:  Олексюк О.Є., Бабаян Ю.О., 

Рєпка А.О., Шапошнікова Ю.Г. 

 

Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція 

Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: здобутки, прорахунки, 

перспективи (15-16 листопада 2017 року, м. Херсон). 
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Взяли участь і виступили з доповіддю:  Олексюк О.Є. 

 

ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція «Теоретико-методологічні 

основи розвитку освіти та управління навчальними закладами», яка відбулася 

5 грудня 2017 року на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». 

Взяли участь і виступили з доповіддю:  Олексюк О.Є. 

 

ІХ Всеукраїнська  науково-практична конференція молодих вчених та 

здобувачів вищої освіти  «Наука. Студентство. Сучасність. Гуманістичні ідеї 

В.О.Сухомлинського як фактор саморозвитку особистості»,  яка відбулася 

17-18 травня   2018 року на базі Миколаївського національного університету 

імені В.О.Сухомлинського. (студентська). Виступ на пленарному засіданні.  

Взяли участь і виступили з доповіддю:  Бабаян Ю.О. 
 

Всеукраїнська науко-практична конференція  «Нова українська школа 

діалог з В.О. Сухомлинським» 

          Взяли участь і виступили з доповіддю:  Наточій А.М. 

 

XXIV Всеукраїнські педагогічні читання «В.О. Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю. «А що там за лісом?..»: Філософія для дітей». 

          Взяли участь і виступили з доповіддю:  Наточій А.М. 

  

 Організовано й проведено  навчально-методичні семінари кафедри 

 

з/п 

Тема семінару Дата 

проведення 

Відповідальні Учасники 

1. Методика підготовки, 

проведення та аналізу 

відкритої лекції 

 

13 лютого 

2018 року 

Михальченко 

Н.В. 

НПП 

кафедри 

2. Організація самостійної 

роботи студентів 

 

13 березня 

2018 року 

Михальченко 

Н.В. 

НПП 

кафедри 

3 Круглий стіл «Проблеми 

розвитку емоційного інтелекту 

вчителів початкової освіти в 

умовах Нової української 

школи» 

27 квітня 

2018 року 

 НПП 

кафедри 

4. Відкритий науково-

методичний семінар 

«Використання інтерактивних 

технологій як засіб 

підвищення якості викладання 

15 травня 

2018 року 

Михальченко 

Н.В. 

Олексюк О.Є. 

Вдовиченко Р.П. 

НПП 

кафедри 
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навчальних дисциплін» 

5. Майстер-клас для вихователів-

методистів дитячих садочків 

м. Миколаєва з проблеми 

«Екологічні та духовні 

стежини Василя 

Сухомлинського у вихованні 

дітей» 

23 травня 

2018 року 

Богун Л.В. 

Наточій А.М. 

 

НПП 

кафедри 

 

Організовано й проведено  наукові семінари кафедри 

№ 

з/п 

Тема семінару Дата 

проведення 

Відповідальні Учасники 

1 Науковий семінар «Теоретичні 

засади військово-

патріотичного виховання 

(наукові розвідки за 

індивідуальними темами)» 

16 жовтня 

2017 року 

Олексюк О.Є. НПП 

кафедри 

2 Модель військово-

патріотичного виховання 

студентської молоді: складові, 

зміст та критерії 

результативності» 

14 грудня 

2017 р 

Олексюк О.Є. НПП 

кафедри 

3 Науковий семінар 

«Мотиваційна готовність 

особистості до Захисту 

Вітчизни» 

22 травня 

2018 року 

Бабаян Ю.О. НПП 

кафедри 

4 Методика формувального 

експерименту»   

19 червня 

2017 року (за 

планом) 

Олексюк О.Є. НПП 

кафедри 

Підготовлено студентів до участі у науково-практичних конференціях 

 

1) Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція з 

міжнародною участю «Успішна інтеграція молоді в суспільство: досвід, 

проблеми, перспективи», яка відбулася 17 травня 2017 року на базі 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ 

«Університет «Україна».  

Науковий керівник – Михальченко Н.В. Всього підготовлено 14 студентів 

з доповідями. 

2) Всеукраїнська  студентська науково-практична конференція «Ідеї 

В.О.Сухомлинського у контексті нової української школи»,  яка відбулася 28 

вересня  2017 року на базі Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського.  
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Науковий керівник – Михальченко Н.В., Підготовка  студентки до участі у 

конференціях з доповідями:Психологічні особливості морального розвитку 

засобами української символіки та фольклору. Єгорова Любов Миколаївна, 

VІІ курс, факультет дошкільної та початкової освіти, Миколаївський 

національний університет імені В. О. Сухомлинського 

Публікація тез доповіді: Л.М.Єгорова. Психологічні особливості морального 

розвитку засобами української символіки та фольклору.- Ідеї 

В.О.Сухомлинського у контексті нової української школи: матеріали 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. М.Миколаїв, 

28 вересня 2017 р.  –  Миколаїв: МНУ В.О.Сухомлинського, 2017. – С.57-59. 

3) Міжнародна    науково-практична конференція «Сучасні технології 

розвитку людинив інтегрованому суспільстві», яка відбулася 15 травня 2018 

року на базі Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 

ВНЗ «Університет «Україна».   

Науковий керівник – Михальченко Н.В., Тема доповіді: «Гендерні 

особливості розвитку саморегуляції поведінки старших дошкільників» 

(Доповідач: студентка 7 курсу Л.М.Єгорова, науковий керівник: доц. 

Михальченко Н.В.).   

4) ІХ Всеукраїнська  науково-практична конференція молодих вчених та 

здобувачів вищої освіти  «Наука. Студентство. Сучасність. Гуманістичні 

ідеї В.О.Сухомлинського як фактор саморозвитку особистості»,  яка 

відбулася 17-18 травня   2018 року на базі Миколаївського національного 

університету імені В.О.Сухомлинського.  

Науковий керівник – Михальченко Н.В., Всього підготовлено 12 студентів 

з доповідями та підготовлено 3 тези доповідей до друку.  

5) Всеукраїнська  науково-практична інтернет-конференція з 

міжнародною участю «Успішна інтеграція молоді в суспільство: досвід, 

проблеми, перспективи», яка відбулася 17 травня 2017 року на базі 

Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ 

«Університет «Україна».  

Науковий керівник – Вдовиченко Р.П.,  всього підготовлено 6 студентів з 

доповідями(ксерокопії додаються).  .  
6) Всеукраїнська  студентська науково-практична конференція «Ідеї 

В.О.Сухомлинського у контексті нової української школи»,  яка відбулася 28 

вересня  2017 року на базі Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського.  

Науковий керівник – Вдовиченко Р.П. - Всього підготовлено 24 студенти 

з доповідями та 13 тез доповідей до друку(ксерокопії додаються).  

Науковий керівник – Рєпка А.О. - Всього підготовлено 10 студентів з 

доповідями та 10 тез доповідей до друку(ксерокопії додаються). 

7) Всеукраїнська науково-практична конференція. Трансформаційні 

зміни особистості студентської молоді засобами професійної освіти 

(Миколаїв, 17 квітня  2018 року).  – Миколаївський національний 

університет імені В.О. Сухомлинського – Миколаїв: ІЛІОН, 2018.) 
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Науковий керівник –Шапошнікова Ю.Г. - Всього підготовлено 1 студент 

з доповіддю та 1 тез  доповіді до друку(ксерокопії додаються).  
8) ІХ Всеукраїнська  науково-практична конференція молодих вчених та 

здобувачів вищої освіти  «Наука. Студентство. Сучасність. Гуманістичні 

ідеї В.О.Сухомлинського як фактор саморозвитку особистості»,  яка 

відбулася 17-18 травня   2018 року на базі Миколаївського національного 

університету імені В.О.Сухомлинського. (студентська) 

Науковий керівник – Вдовиченко Р.П. - Всього підготовлено 23 студенти 

з доповідями та 9 тез доповідей до друку (ксерокопії додаються).  

Науковий керівник – Хайруддінов М.А. - Всього підготовлено 4 студенти 

з доповідями та 4 тез доповідей до друку (ксерокопії додаються).  

Науковий керівник – Олексюк О.Є.. - Всього підготовлено 20 студентів з 

доповідями та 20 тез доповідей до друку (ксерокопії додаються).  

Науковий керівник – Бабаян Ю.О. - Всього підготовлено 11 студентів з 

доповідями та 5 тез доповідей до друку (ксерокопії додаються).  

Науковий керівник –- Репка А.О. - Всього підготовлено 11 студентів з 

доповідями та 11 тез доповідей до друку (ксерокопії додаються).  

Науковий керівник –- Дрозд О.В. - Всього підготовлено 9 студентів з 

доповідями та 9 тез доповідей до друку (ксерокопії додаються).  

Науковий керівник – Михальченко Н.В. - Всього підготовлено 12 

студентів з доповідями та  3 тез доповідей до друку (ксерокопії 

додаються).   

Науковий керівник –-  Наточій А.М. - Всього підготовлено 10 студентів з 

доповідями та 3 тези доповідей до друку (ксерокопії додаються).  

 

9) Міжнародна науково-практична конференція «Science, research, 

development», яка відбулася 30-31 січня  2018 року (Польща). Тема доповіді: 

«Особливості професійної емпатії майбутніх вчителів початкової школи».  

Науковий керівник – Бабаян Ю.О. - Всього підготовлено 1 студент з 

доповіддю та 1 тези доповіді до друку (ксерокопії додаються). (студентка 3 

курсу Онощенко Н.)    

 

У руслі завдань науково-дослідної теми кафедри  виконано дипломні 

дослідження студентів магістратури: 

Іванова  

Ніна  

Олександрівна, 

Науковий керівник: 

Хайруддінов М.А 

Конфліктні ситуації у педагогічному 

колективі ЗДО та методи їх вирішення 

Толстікова  

Алла  

Віталіївна, 

Науковий керівник: 

Хайруддінов М.А 

Моральне виховання дітей дошкільного 

віку засобами гри 
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Організовано участь 2 студентів (Лушпай Тетяна, гр.528 та Онощенко 

Наталія, гр.348) у щорічних конкурсах наукових робіт та 2 студентів 

(Папкову Маргариту, гр.201 та Єфімовську Оксану, гр 301)у Всеукраїнській 

олімпіаді з Педагогіки. 

 

Підготовлено та проведено профорієнтаційні  заходи на базі ЗОШ № 

28, 54, 3, 50. Ярмарок професій (на базі ЗОШ № 46), Миколаївській області 

(м. Вознесенськ, м. Первомайськ), у Явкинській ЗОШ Баштанського району 

Миколаївської області, у ЗНЗ № 1 смт Колончак Херсонської област,і ЗНЗ с. 

Радсад, с. Крива балка. 

Проведена зустріч зі студентами (5 осіб) Дніпровського коледжу на базі 

Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського на 

проведена профорієнтаційна бесіда щодо вступу на спеціальність Початкова 

освіта на скорочений термін навчання. 

 

Розроблено, організовано і проведено виховні  заходи : кураторські 

години зі студентами  128 гр. – Вдовиченко Р.П., 118, 218, 318гр.- Репка А.О., 

418гр.- Дрозд О.В., 428 гр. – Михальченко Н.В. 

 

Відповідно до контрактів та індивідуальних планів організували та провели 

виховні заходи зі студентами: 

Бабаян Ю.О.: диспут  «Психологічна готовність студентської молоді до 

захисту Вітчизни»; круглий стіл: «Проблема патріотичного виховання молоді 

і готовності до захисту Вітчизни»; міні-конференція «Роль сімї і школи у 

патріотичному вихованні дітей»; Тренінг «Мотивація та цілепокладання».   

В рамках ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених 

«Наука. Студентство. Сучасність. Гуманістичні ідеї 

В.О. Сухомлинського як фактор саморозвитку особистості» провела 

тренінг: «Лікування душі казкою» 

 

Олексюк О.Є. У рамках виконання студентами завдань самостійної роботи 

був проведений Конкурс педагогічної майстерності «КВЕСТ «Стежиками 

творчості та педагогічної майстерності» (студенти 2-4 курсів). Зі студентами 

218 та 418 груп був проведений диспут «Мій громадянський обов’язок». 

Єгорова  

Любов  

Миколаївна, 

Науковий керівник: 

Михальченко Н.В 

Психологічні особливості саморегуляції 

поведінки хлопчиків та дівчаток шостого 

року життя 

Янковець  

Вікторія Миколаївна,   

Науковий керівник: 

Хайруддінов М.А 

Педагогічні умови формування 

патріотичних почуттів у дітей старшого 

дошкільного віку 
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Вдовиченко Р.П. Організувала та  провела   виховні заходи: Сократівські 

бесіди на тему: Толерантність: вимога часу чи моральна категорія? , студенти 

гр.201(спеціальність 014.03 – українська мова), 16.11.2017р. 

Круглий стіл на тему: «Щасливими народжуються чи стають?»( студенти 

гр.232 (спеціальність 014.03 –фізика, математика). 19.04.2018р. 

 

Дрозд О.В. Для студентів 418 групи провела тематичну лекцію «Декларація 

прав людини», етичну бесіду «Жорстоке поводження з дітьми – найвища 

міра моральної деградації людини», «Наша істинна національність – 

Людина!», «Духовні цінності українців», Тренінг толерантності тощо 

(конспекти в папці). До 100-річчя з Дня народження В.О. Сухомлинського 

провела захід «Школа під блакитним небом» зі студентами 4 курсу та учнями 

3-Б класу ЗОШ №39 імені Ю.І. Макарова. Для факультету провела Концерт 

«З Україною в серці». В рамках ІХ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених «Наука. Студентство. Сучасність. 

Гуманістичні ідеї В.О. Сухомлинського як фактор саморозвитку 

особистості» провела майстер-клас: «Національна самосвідомість: міф чи 

реальність?» та підготувала виставку студентських робіт до 100-річчя Василя 

Сухомлинського. 

 

Михальченко Н.В. Організувала та  провела   виховний захід. Виховний 

захід на тему: «Мати – берегиня роду»  23.10.2017 0 14.40  (ауд.416) 

Рєпка А.О. Організувала та провела круглий стіл на тему: «Герой. Патріот. 

Лідер» зі студентами 218 групи (18.12.2017р.) 

 

Завідувач кафедри   

педагогіки та дитячої психології             М.А.Хайруддінов 

 

 

 


