
Додаток 1 до наказу  

МНУ імені В. О. Сухомлинського  

від 27.09.2017 р. № 307 

 

Форма тематичного плану НДР на 2018 р. 

кафедри педагогіки та дитячої психології 

факультету дошкільної та початкової освіти 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Реєстраційни

й номер 

Фундаментальн

а чи 

прикладна 

Науковий 

керівник 
Виконавці 

Термін 

виконання 

Очікуваний результат і 

його форми 

 

Замовник. 

Перспективи 

впровадженн

я 

Програми НАН та НАПН України  
1 Тема: Військово-

патріотичне 

виховання молоді в 

освітньо-виховному 

просторі 

університету 

Тема індивідуальна: 

Розвиток у студентів 

складових 

особистості лідера як 

необхідного 

компонента 

патріотичного 

виховання в умовах 

освітньо-виховного 

простору 

університету 

 

 Фундаментальна 

 

Академік 

НАПН 

України, 

доктор техн. 

наук, 

професор 

Будак В.Д. 

Олексюк О.Є. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальний Національна 

академія 

педагогічних 

наук України 

Етап на 2018 рік 

Розробка технології 

та моделі розвитку 

складових 

особистості лідера 

в умовах освітньо-

виховного процесу 

Індивідуальний 

Очікуваний результат: 

Психолого-педагогічні 

методики дослідження 

лідерських якостей 

сучасного студента: 
 

 



університету 

 

Підетап 3.1. 

 

Підетап 3.2. 

01.01.2018-

30.06.2018 

 

 

 

01.09.2018-

31.12.2018 

Форма представлення 

результату:  

Наукова стаття, виступ на 

науково-методичному 

семінарі університету 

Форма представлення 

результату:  

Наукова стаття, виступ на 

науково-методичному 

семінарі університету, 

виступ на науково-

практичній конференції 

2 Тема: Військово-

патріотичне 

виховання молоді в 

освітньо-виховному 

просторі 

університету 

Тема індивідуальна: 

Історико-педагогічні 

аспекти військово-

патріотичного 

виховання молоді в 

освітньо-виховному 

просторі 

університету 

 Прикладна 

 

Академік 

НАПН 

України, 

доктор техн. 

наук, 

професор 

Будак В.Д. 

Хайруддінов 

М.А. 

01.01.2018-

30.06.2018 

 

 

 

01.09.2018-

31.12.2018 

Загальний Національна 

академія 

педагогічних 

наук України 

Етап на 2018 рік 

Військово-

патріотичне та 

інтернаціональне 

виховання в 

університетах 

України в період 

царської Росії і СРСР 

Індивідуальний 

Очікуваний результат: 

Національні цінності, 

традиції, методики 

патріотичного виховання  
Форма представлення 

результату:  
Наукова стаття,  тези 

доповідей, виступ на 

науковому семінарі 

 

3 Тема: Військово-

патріотичне 

виховання молоді в 

освітньо-виховному 

 Прикладна 

 

Академік 

НАПН 

України, 

Наточій А.М. 01.01.2018-

30.06.2018 

 

 

Загальний 

 

Національна 

академія 

педагогічних 

наук України 



просторі 

університету 

Тема індивідуальна: 

Формування 

патріотичних 

цінностей студентів 

університету 

засобами вчинкової 

діяльності. 

доктор техн. 

наук, 

професор 

Будак В.Д. 

 

01.09.2018-

31.12.2018 

Етап  на  2018 рік 

Організація та 

проведення 

педагогічного 

експерименту. 

 

 

Підетап 3.1. 

Розробити моделі 

вчинкової діяльності 

 

 

 

 

 

Підетап 3.2 

Педагогічний 

експеримент 

Індивідуальний 

Очікуваний результат: 

Модель розвитку 

патріотичних цінностей у 

студентів університету 

 

Форма представлення 

результату:  

виступ на науково-

методичному семінарі 

університету; методичні 

рекомендації кураторам 

академічних груп. 

 

 

Форма представлення 

результату: наукова стаття; 

творчі наукові звіти 

учасників експерименту. 

 

 

4 Тема: Військово-

патріотичне 

виховання молоді в 

освітньо-виховному 

просторі 

університету 

 

Тема індивідуальна: 

 Формування 

ціннісних орієнтацій 

студентської молоді 

як складової 

патріотичного 

 Фундаментальна 

 

Академік 

НАПН 

України, 

доктор техн. 

наук, 

професор 

Будак В.Д. 

Вдовиченко 

Р.П. 

01.01.2018 -

30.06.2018 

 

 

01.09.2018 – 

31.12.2018 

Загальний Національна 

академія 

педагогічних 

наук України 



виховання в умовах 

освітньо-виховного 

простору 

університету  

 

Етап  на  2018 рік 

Теоретико-

методологічний 

аспект формування 

ціннісних орієнтацій 

студентської молоді 

як складової 

патріотичного 

виховання в умовах 

освітньо-виховного 

простору 

університету  

 

Підетап 2.1. 

 

 

 

 

 

Підетап 2.2. 

Індивідуальний 

Очікуваний результат: 

Обґрунтування педагогічних 

умов  формування ціннісних 

орієнтацій студентської 

молоді як складової 

патріотичного виховання. 

 

Форма представлення 

результату:  

Наукова стаття, виступ на 

науково-методичному 

семінарі університету 

 

Форма представлення 

результату:  

Наукова стаття, виступ на 

науково-методичному 

семінарі університету, 

виступ на науково-

практичній конференції 

 

 

5 

Тема: Військово-

патріотичне 

виховання молоді в 

освітньо-виховному 

просторі 

університету. 

 Тема 

індивідуальна: 

Динаміка розвитку 

патріотичної 

рефлексії  

особистості пізньої 

юності в освітньо-

виховному  просторі 

університету. 

 Прикладна 

 

Академік 

НАПН 

України, 

доктор техн. 

наук, 

професор 

Будак В.Д. 

Михальченко 

Н.В. 

01.01.2017-

30.06.2017 

 

 

 

01.09.2017-

31.12.2017 

Загальний 

 

Національна 

академія 

педагогічних 

наук України 



Етап  на  2018 рік 
Динаміка розвитку  

патріотичної 

рефлексії особистості 

пізньої юності в 

освітньо-виховному  

просторі 

університету  
 

Індивідуальний 

 Очікуваний результат: 

Методики дослідження 

патріотичної рефлексії 

особистості пізньої юності. 

Форма представлення 

результату: наукова стаття 

 

 

6 

Тема: Військово-

патріотичне 

виховання молоді в 

освітньо-виховному 

просторі 

університету. 

Тема індивідуальна: 

Формування 

мотиваційної 

готовності 

студентської молоді 

до захисту Вітчизни 

 Фундаментальна 

 

Академік 

НАПН 

України, 

доктор техн. 

наук, 

професор 

Будак В.Д. 

Бабаян Ю.О. 01.01.2018-

30.06.2018 

 

 

 

01.09.2018-

31.12.2018 

Загальний 

 

 

Етап  на  2018 рік 

Розробка моделі  

формування 

мотиваційної 

готовності 

студентської молоді 

до захисту Вітчизни 

 

Підетап 3.1. 

 

 

Підетап 3.2 

Індивідуальний 

Методи забезпечення 

процесу формування у 

студентів мотиваційної 

готовності до захисту 

Вітчизни: 

 

Форма представлення 

результату:  

Наукова стаття, виступ на 

науково-методичному 

семінарі університету 

Форма представлення 

результату:  

Наукова стаття, виступ на 

науково-методичному 

семінарі університету, 

виступ на науково-

практичній конференції 

Національна 

академія 

педагогічних 

наук України 



7 

Тема: Військово-

патріотичне 

виховання молоді в 

освітньо-виховному 

просторі 

університету. 

Тема індивідуальна: 

Формування 

національної 

самосвідомості 

особистості в умовах 

університету  

Прикладна 

 

Академік 

НАПН 

України, 

доктор техн. 

наук, 

професор 

Будак В.Д. 

Дрозд О.В. 01.01.2018-

30.06.2018 

 

 

 

01.09.2018-

31.12.2018 

Загальний 

 

Національна 

академія 

педагогічних 

наук України 

Етап  на  2018 рік 

Умови ефективного 

формування 

національної 

самосвідомості 

особистості в умовах 

університету 

 

Індивідуальний 

Очікуваний результат: 

Обґрунтування педагогічних 

умов формування 

національної самосвідомості 

особистості в умовах 

університету  

Форма представлення 

результату: наукова стаття 

 

 

8 

Тема: Військово-

патріотичне 

виховання молоді в 

освітньо-виховному 

просторі 

університету. 

Тема індивідуальна: 

Соціально-

психологічна 

готовність 

студентської молоді 

до захисту Вітчизни 

 

Фундаментальна 

 

Академік 

НАПН 

України, 

доктор техн. 

наук, 

професор 

Будак В.Д. 

Карсканова 

С.В. 

01.01.2018-

30.06.2018 

 

01.09.2018-

31.12.2018 

Загальний 

 

Національна 

академія 

педагогічних 

наук України 



Етап  на  2018 рік 

Розробка технології 

та моделі розвитку 

складових 

особистості 

соціально-

психологічно готової  

до захисту Вітчизни 

в умовах освітньо-

виховного процесу 

університету  

Підетап 3.1. 

 

Підетап 3.2. 

Індивідуальний 

Очікваний результат: 

Психолого-педагогічні 

методики Розробка 

діагностичного 

інструментарію та 

визначення існуючого стану 

соціально-психологічної 

готовності до захисту 

Вітчизни в умовах 

освітнього середовища 

університету 

Форма представлення 

результату: наукова стаття, 

за результатами проведеного 

тестування 

Форма представлення 

результату:  

Наукова стаття 

 

9 

Тема: Професійна 

підготовка майбутніх 

педагогів-психологів 

до роботи з дітьми, 

які знаходяться у 

складних життєвих 

ситуаціях 

0115U001235 

Входить до 

цільового 

дослідження з 

питань 

гуманізації 

системи 

«Людина – 

Світ» та 

створення 

новітніх 

технологій 

покращення 

життя. Згідно з 

законом 

України від 

12.10.2010. № 

25 19-17. 

Науки про 

життя, нові 

технології  

профілактики 

Прикладна 

Кандидат 

псих.наук 

Литвиненко 

І.С. 

Рєпка А.О. 01.01.2018-

30.06.2018 

 

01.09.2018-

31.12.2018 

Загальний 

 

 

Тема індивідуальна: 

Формування 

компетенцій у 

педагогів-психологів 

Етап  на  2018 рік 

Ресоціалізація 

засуджених 

(проблема психолог-

гічної готовності 

ув’язне-них до 

виходу на свободу) 

Індивідуальний 

Очікуваний результат: 

Методичний семінар для 

психологів  служби 

виконання покарань МВС  

м. Миколаєва та 

Миколаївської області 

(створення загальної схеми і 

концепції). 

 

Форма представлення 

результату: наукова стаття  

 



та лікування 

найпоширені- 

ших 

захворювань. 

 

10 

Тема: «Військово-

патріотичне 

виховання молоді в 

освітньо-виховному 

просторі 

університету» 

 Фундаментальна 

 

Академік 

НАПН 

України, 

доктор техн. 

наук, 

професор 

Будак В.Д. 

Шапошникова 

Ю.Г. 

01.01.2018-

30.06.2018 

 

01.09.2018-

31.12.2018 

Загальний:  

 

Тема індивідуальна: 

Соціально-

психологічні аспекти 

патріотичного 

виховання молоді (у 

системі вищого 

навчального закладу) 

Етап на 2018 н.р.: 

Студентська молодь 

як об’єкт військово-

патріотичного 

виховання. 

Індивідуальний: 

Практичні способи 

формування системи 

логічно пов'язаних 

вікових, педагогічних, 

соціально-психологічних 

аспектів розвитку 

особистості у процесі 

військо-патріотичного 

виховання. 

Очікуваний результат: 

Виступ на науково-

методичного семінарі, 

виступ на конференції. 
 

 

          Завідувач кафедри                                   М.А. Хайруддінов 


