
Додаток  1 

до  наказу …………. 

Форма 

 плану  роботи  у  сферах  наукової, науково-технічної  та  інноваційної   діяльності на  2020   рік 

кафедри педагогіки та інклюзивної освіти 

факультету дошкільної та початкової освіти 

ІІ семестр 2019–2020 н. р. 

Назва теми НДР: Військово-патріотичне виховання молоді в освітньому просторі університету 

Реєстраційний номер: тематичний план наукових досліджень дійсних членів і членів-кореспондентів Національної Академії педагогічних наук України  

Тип роботи: прикладна 

Термін виконання: 01.01.2016-31.12.2020 

№ 
Керівник та 

виконавці  
Етап НДР у ІІ семестрі 2019–2020 н. р. 

Очікуваний результат у  

ІІ семестрі 2019–2020 н.р. 

Форми представлення результатів у ІІ 

семестрі 2019–2020 н.р. 

1  

2 Яблонський 

А.І. - 

виконавець 

Тема індивідуальна: 

Психолого-педагогічна експертиза змісту 

патріотичного виховання у закладах вищої освіти  

Етап на 2020 рік 

аналітичний 

Теоретична модель 

психологічної експертизи змісту 

патріотичного виховання у 

закладах вищої освіти  

 

Наукова стаття у фаховому збірнику 

наукових праць Інституту психології 

НАП України Index Copernicus, виступ 

на науково-методологічному семінарі 

3 Бабаян Ю.О. 

- виконавець 
Тема індивідуальна: 

Формування мотиваційної готовності студентської 

молоді до захисту Вітчизни 

Етап на 2020 рік 

Етап 5: Впровадження системи військово-

патріотичного виховання молоді в освітньо-

виховному просторі університету у ЗВО. 

Підетап 5.1. 

Модель формування мотиваційної 

готовності молоді до захисту 

Вітчизниа в умовах освітньо-

виховного процесу університету 

Наукова стаття фаховому збірнику 

МНУ імені В.О.Сухомлинського, 

виступ на науково-методичному 

семінарі університету 

4 Вдовиченко 

Р.П. - 

виконавець 

Тема індивідуальна: 

Формування ціннісних орієнтацій студентської 

молоді як складової патріотичного виховання в 

умовах освітньо-виховного простору університету 

Етап на 2020 рік 

Організація і проведення педагогічного 

експерименту 

Методика формування ціннісних 

орієнтацій студентської молоді у 

процесі викладання психолого-

педагогічних дисциплін в 

університеті 

Стаття в зарубіжних  періодичних 

наукових виданнях країн ОЄСР 

5 Дрозд О.В. - 

виконавець 

Тема індивідуальна: 

Формування національної самосвідомості 

особистості в умовах університету 

Етап на 2020 рік 

Умови ефективного формування національної 

Методика формування 

національної самосвідомості 

особистості в умовах університету 

 

Стаття у фахових наукових виданнях 

України Категорії Б 



самосвідомості особистості в умовах університету 

6 Михальченко 

Н.В. - 

виконавець 

Тема індивідуальна: 

Динаміка розвитку патріотичної рефлексії  

особистості пізньої юності в освітньо-виховному  

просторі університету 

Етап на 2020 рік 

Динаміка розвитку патріотичної рефлексії 

особистості пізньої юності в освітньо-виховному  

просторі університету 

Модель розвитку патріотичної 

рефлексії пізньої юності в 

освітньо-виховного процесу 

університету 

 

Наукова стаття: фахова стаття в інших 

наукових збірниках, розділ монографії 

 

7 Олексюк 

О.Є.- 

виконавець 

Тема індивідуальна: 

Розвиток у студентів складових особистості лідера 

як необхідного компонента патріотичного 

виховання в умовах освітнього простору 

університету 

Етап на 2020 рік 

Впровадження системи військово-патріотичного 

виховання молоді в освітньо-виховному просторі 

університету 

Модель формування та розвитку 

особистості лідера в умовах 

освітньо-виховного процесу 

університету 

Наукова стаття у фахових наукових 

виданнях України Категорії Б, виступ 

на науково-методичному семінарі 

університету 

 

8 Шапочка 

К.А. - 

виконавець 

Тема індивідуальна: 

Формування Європейських цінностей, щодо 

дотримання прав людини, як складової 

патріотичного  

виховання в умовах інклюзивного освітнього 

середовища 

Етап на 2020 рік 

Формування знань, вмінь та навичок з прав людини, 

як складової патріотичного виховання молоді в 

умовах інклюзивного освітнього середовища 

Методика формування знань, 

вмінь та навичок з прав людини, 

як складової патріотичного 

виховання молоді в умовах 

інклюзивного освітнього 

середовища 

Наукова стаття у фахових наукових 

виданнях України Категорії Б, виступ 

на науково-методичному семінарі 

університету 

 

9 Шапошнікова 

Ю.Г. - 

виконавець 

Тема індивідуальна: 

Соціально-психологічні аспекти патріотичного 

виховання молоді (у системі закладу вищої освіти) 

 

Практичні способи формування 

системи логічно пов'язаних 

вікових, педагогічних, соціально-

психологічних аспектів розвитку 

особистості у процесі військо-

патріотичного виховання 

Наукова стаття у фаховому збірнику 

наукових праць Інституту психології 

НАП України Index Copernicus, виступ 

на науково-методичному семінарі, 

виступ на конференції 

 

Завідувач кафедри 

педагогіки та інклюзивної освіти                 А.І. Яблонський 


