
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ НДР ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ 

ПЕДАГОГІКИ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 

Взяли участь  у Міжнародних  науково-практичних конференціях: 

 

1.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. 

2.  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»). 

3.Бабаян Ю.О. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Science, research, development», яка відбулася 30-31 січня  2018 року 

(Польща). Тема доповіді: «Особливості професійної емпатії майбутніх 

вчителів початкової школи».  
 

4.Бабаян Ю.О. Участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Science, research, development», яка відбулася 30-31 травня  2018 року 

(Сербія). Тема доповіді: «Використання спадщини В.О. Сухомлинського при 

проведенні занять з казкотерапії». 
 

5.Бабаян Ю.О.  Участь у Міжнародній науково-практичній конференції         

«Science, research, development», яка відбулася 30-31 серпня  2018 року 

(Берлін). Тема доповіді: «Компететнісний підхід до вивчення трансформації 

змісту освіти». 

 

6.Бабаян Ю.О Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної 

конференції «Science, research, development», яка відбулася 30-31 

травня  2018 року (Сербія). 
 

7.Бабаян Ю.О Сертифікат Київського юнгіанського інституту за 

спеціалізацію «Юнгіанське консультування». 
 

8.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.  



9.Вдовиченко Р.П. ІІ-й Міжнародна науково-практична конференція 

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

Київ.  Взяла участь й отримала сертифікат. 

10.Вдовиченко Р.П. 11 Міжнародна науково-практична  конференція  

«Соціально-економічні  та гуманістичні аспекти  світових інноваційних 

трансформацій» 26-28.04.2017р.,  м. Київ – Суми. Взяла участь й отримала 

сертифікат. 

11.Вдовиченко Р.П. 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). Взяла участь й 

отримала сертифікат. 

12.Вдовиченко Р.П. 11 Міжнародна науково-практична  школа «Економіка та 

якість освіти» 07-09 листопада 2017р., м. Київ. Взяла участь й отримала 

сертифікат. 

13.Вдовиченко Р.П. 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 

й отримала сертифікат. 

14.Олексюк О.Є. Формування лідерських якостей у студентів при викладанні 

дисципліни «Педагогічна творчість з психологією дитячої творчості. 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні 

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

Харків), подано до друку.  

15. Олексюк О.Є. Міжнародна міждисциплінарна асамблея 

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

грудня 2017 року, м. Київ, Україна)  

15.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., Шапошнікова Ю.Г. 

 



Взяли участь  у Всеукраїнських  науково-практичних 

конференціях: 
 

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.  

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.Сухомлиського . – 

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-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. 

 

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. 

 

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.  

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-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. 

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. 

 

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). 

 

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. 

 

  

 

ОТРИМАЛИ СВІДОЦТВО ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО 

 

 

Бабаян Ю.О., стаття «Формування мотиваційної готовності студентської 

молоді до захисту Вітчизни як педагогічна проблема». 
 

Бабаян Ю.О., навчальний посібник «Соціальна психологія». Хрестоматія 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


