
Інформація 

про наукову та науково-технічну діяльність факультету 

дошкільної та початкової освіти 

за І півріччя 2018року 
 

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 

факультету/дошкільної та початкової освіти за І півріччя 2018року 

а) коротка довідка про факультет/інститут б) науково-педагогічні кадри 

Факультет здійснює випуск студентів за такими спеціальностями: 

 012 Дошкільна освіта,  

013 Початкова освіта 

б) науково-педагогічні кадри  

Кафедра дошкільної освіти (випускова) 

1 Трифонова Олена Сергіївна зав. кафедри, д.пед.н., професор 

2 Степанова Тетяна Михайлівна декан факультету, д.пед.н., професор 

3 Лісовська Тетяна Адамівна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

4 Соколовська Олександра Семенівна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

5 Кардаш Ірина Миколаївна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

6 Шапочка Катерина Анатоліївна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

7 Курчатова Анжеліка Віталіївна докт. філос. в галузі освіти, ст. викладач 

8 Тесленко Світлана Олегівна викладач 

Кафедра початкової освіти (випускова) 

1 Якименко Світлана Іванівна зав. кафедри. докт. філос. в галузі освіти, проф. 

2 Казанжи Ірина Володимирівна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

3 Авраменко Квітослава Богданівна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

4 Січко Ірина Олександрівна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

5 Рехтета Любов Олександрівна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

6 Паршук Світлана Миколаївна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

7 Білявська Тетяна Миколаївна докт. філос. в галузі гуманіт. дисциплін, доцент 

8 Казанжи Олександра Вадимівна докт. філос. в галузі гуманіт. дисциплін,  доцент 

9 Марущак Валентина Степанівна докт. філос. в галузі гуманіт. дисциплін, доцент 

10 Тимченко Алла Анатоліївна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

11 Іванець Наталя Володимирівна викладач 

12 Бублик Ганна Геннадіївна викладач 

13 Тарасюк Анастасія Миколаївна викладач 

Кафедра педагогіки та дитячої психології (міжгалузева) 

1 Хайруддінов Мухіддін Айіддінович зав. кафедри, д.пед.н., професор 

2 Вдовиченко Раїса Петрівна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

3 Олексюк Оксана Євгенівна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

4 Наточій Анатолій Миколайович докт. філос. в галузі освіти, доц. 

5 Бабаян Юлія Олександрівна докт. філос. в галузі соц. та поведін. н., доцент 

6 Михальченко  Наталія Вячеславівна докт. філос. в галузі соц. та поведін. н., доцент 

7 Шапошнікова Юлія Геннадіївна докт. філос. в галузі соц. та поведін. н., доцент 

8 Дрозд Олена Володимирівна докт. філос. в галузі освіти, доц. 

9 Рєпка Аліна Олександрівна викладач 



 

в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки 

 

Категорії робіт І півріччя 2018 р. 

к-сть од. тис. гривень 

Фундаментальні 1  

Прикладні   

Госпдоговірні   

Грантові   

 

г) кількість відкритих у звітному періоді спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських 

та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій; 

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 року № 374 в 

Миколаївському національному університеті імені В.О.Сухомлинського продовжено роботу 

спеціалізованої вченої ради К 38.134.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) і 13.00.01 – 

загальна педагогіка та історія педагогіки строком до 31 грудня 2019 року. 

ІІ. Результати наукової та науково-технічної діяльності за науковими напрямами: 

а) важливі результати за завершеними дослідженнями і розробками, які виконувались 

протягом звітного періоду (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротко описати 

одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне 

застосування) 

б) важливі результати за перехідними дослідженнями і розробками, які виконувались 

протягом звітного періоду (зазначити назву роботи, наукового керівника, коротко описати 

одержаний науковий результат, його новизну, науковий рівень, значимість та практичне 

застосування) 

Кафедра дошкільної освіти працює над темою «Теоретико-методичні засади формування 

творчої особистості дітей дошкільного віку в різних видах діяльності». Науковий керівник – 

д.пед.н., проф. Трифонова Олена Сергіївна. 

За звітній період упроваджено розроблені викладачами кафедри інноваційні проекти, 

експериментальну модель формування творчої особистості дитини дошкільного віку в різних 

видах діяльностів навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів м. 

Миколаєва, Кривого Рогу, Миколаївської області. Результати довели вагомість упроваджених 

проектів,що забезпечують ефективний розвиток у дошкільників самостійності, ініціативності, 

формування творчої, впевненої в собі особистості дитини, готової реалізовувати свої творчі 

здібності в подальшому житті. Результати викладено у монографії.  

Кафедра початкової освіти працює над темою «Підготовка майбутніх фахівців 

початкової освіти в умовах нової української школи» (0117U004487, науковий керівник – проф. 

Якименко С. І.).  

Науковий результат полягає у розробці авторським колективом кафедри під 

керівництвом проф. Якименко С. І. освітньої програми «Світ, в якому я живу» (1-2 класи), за 

якою Державна служба якості освіти України дозволила викладання у наступному 

навчальному році у Новій українській школі. Експериментальна перевірка запропонованої 

програми та повного навчально-методичного комплекту проводилася протягом 2017-2018 н.р. 

в школах м. Миколаєва (НВК № 2 «Зоря», ЗЗСО №50, ЗЗСО № 57, ЗЗСО № 64). Розроблено 

методичні рекомендації «Формування загальнокультурної грамотності майбутніх фахівців 

початкової освіти засобами образотворчого мистецтва як основи національної ідентичності» 

(доц. Паршук С. М.). Результати роботи проблемних груп викладачів за індивідуальними 

темами досліджень висвітлено у віснику кафедри «Методичний вісник кафедри початкової 

освіти» (№7, 8. – 2018 р.). 

Кафедри педагогіки та дитячої психології тема НДР «Військово-патріотичне 

виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету / Формування мотиваційної 

готовності студентської молоді до захисту Вітчизни» (Керівник – Академік НАПН України, 



доктор техн. Наук, професор Будак В.Д.). На даному етапі доповнено характеристики 

мотиваційної готовності та визначено конкретні компоненти у мотиваційній готовності 

студентської молоді до захисту Вітчизни, визначено педагогічні умови формування ціннісних 

орієнтацій студентів у освітньо-виховному середовищі   університету, розроблено комплекс 

діагностичних методів; підготовці методичних матеріалів, що необхідні для здійснення 

процесу формування ціннісних орієнтацій студентів у освітньо-виховному середовищі   

університету.   

ІІІ. Розробки,яківпроваджено у І півріччі 2018р.замежами закладу вищої освіти або 

наукової установи (відповідно до таблиці, тільки ті, на які є акти впровадження або 

договори): 

 

№ 

з/п 

Назва та автори 

розробки 

Важливі 

показники, які 

характеризують 

рівень отриманого 

наукового 

результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадження 

(назва організації, 

відомча 

належність,адреса

) 

Дата акту 

впровадженн

я 

Практичні 

результати, які 

отримано закладом 

вищої освіти 

/науковою 

установоювідвпрова

дження 

(обладнання, 

обсяг отриманих 

коштів, налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

     тощо) 

1 2 3 4 5 6 

1. Степанова Т.М. 

«Творчо 

навчаємо 

математики» 

Сформована у дітей 

середнього 

дошкільного віку 

математична 

компетенція 

Дошкільні 

навчальні заклади 

№ 17, 83 м. 

Миколаїв 

Довідка № 4 

від 25 травня 

2017 р.; 

Довідка № 4 

від 19 травня 

2017 р. 

Угоди про 

проходження 

студентами 

виробничої практики 

в дошкільних 

закладах освіти 

 

Договір № 1  від 20 

вересня 2016 р. 

 

Договір № 3  від 20 

вересня 2016 р. 

 

Договір № 5 від 20 

вересня 2016 р. 

 

Договір № 15  від 10 

січня 2017 р. 

 

Договір № 17  від 10 

січня 2017 р. 

 

2. Трифонова О.С., 

Лісовська Т.А., 

Соколовська 

О.С., Кардаш 

І.М., Тесленко 

С.О. 

«Готуємо 

старших 

дошкільниів до 

навчання в Новій 

українськійшколі

: творчий аспект» 

Сформована у 

старших 

дошкільників  

соціально-

комунікативна, 

художньо-

продуктивна, 

креативно-

мовленнєва 

компетенція 

Комунальний 

заклад 

«Дошкільний 

навчальний 

заклад (ясла-

садок) № 6 

комбінованого 

типу» 

Криворізької 

міської ради 

 

Заклад дошкільної 

освіти № 111,  

 м. Миколаїв 

 

Дошкільний 

навчальний 

заклад № 1,  

 м. Снігурівка 

Миколаївської 

області 

 

Акт від 

31.05.18 р. 

Пр. № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка від 

27.02.18 р. 

Пр. № 2 

 

Довідка від 

12.03.18 р. 

Пр. № 3 

3. Курчатова 

 А. В.  

Сформована у дітей 

старшого 

Навчально-

виховний 

Довідка від 

05.04.2018 р. 



«Формування 

духовно-

моральних 

якостей ітворчих 

здібностей 

старших 

дошкільників у 

художньо-

мовленнєвій 

діяльності» 

дошкільного віку 

особистісно-оцінна 

компетенція 

комплекс 

«Дошкільний 

навчальний 

заклад –   

загальноосвітній 

навчальний 

заклад І ступеня » 

№ 1 

«Семиквіточка» 

м. Миколаїв 

Пр.№ 4 

4. Освітня програма 

для початкової 

освіти «Світ, в 

якому я живу» 

(1-2 класи) 

 

Якименко С. І., 

Авраменко К. Б., 

Тимченко А. А., 

Іванець Н. В., 

Тарасюк А. М., 

Бублик А. Г. 

Програма для 

Нової української 

школи, 

рекомендована 

Державною 

службою якості 

освіти України для 

використання в 

освітньому процесі 

школи (2018-2019 

н.р.). Перевага над 

аналогами: 

програма 

побудована на 

інтегрованому 

підході, який 

базується на 

об’єднанні п’яти 

сфер 

життєдіяльності 

людини; забезпечує 

безперервність, 

єдність і 

наступність 

дошкільної та 

початкової освіти, 

розвивальний 

характер і 

практичну 

спрямованість 

освітнього процесу, 

формування 

гармонійної, 

всебічно 

розвиненої 

особистості. 

Заклади освіти м. 

Миколаєва: 

НВК № 2 «Зоря», 

ЗЗСО №50, ЗЗСО 

№ 57, ЗЗСО № 64 

15 травня 

2018 р. 

налагоджено 

співпрацю 

дляподальшої 

роботи 

5. Методичні 

рекомендації 

«Формування 

загальнокультурн

ої грамотності 

майбутніх 

фахівців 

початкової освіти 

засобами 

Методичні 

рекомендації для 

роботи в умовах 

Нової української 

школи. Перевага 

над аналогами: 

зроблено акцент на 

практичну 

підготовку 

ЗЗСО № 59 

м. Миколаєва 

22 травня 

2018 р. 

налагоджено 

співпрацю 

дляподальшої 

роботи 



образотворчого 

мистецтва як 

основи 

національної 

ідентичності» 

майбутніх фахівців 

початкової освіти  

 

 

Розробки, які упроваджено в межах навчального закладу: 

 

№ з/п Назва розробки 

(методики, технології

, лабораторного 

практикуму, 

спецкурсу, 

факультативу, 

навчального 

посібника, 

методичних 

рекомендаційтощо) 

автори розробки,назва 

кафедри 

Важливі 

показники, які 

характеризують 

рівень отриманого 

наукового 

продукту; переваги 

над аналогами 

(теоретичнановизн

а) 

Напрям підготовки, 

спеціальність, 

назва навчальної 

дисципліни 

Дата акту 

(довідки) 

впровадження 

Практичні 

результати, які 

отримані від 

впровадження 

1 Степанова Т.М. 

«Творчо навчаємо 

математики» 

Представлено 

результати аналізу 

змісту навчання 

дітей математики в 

умовах 

індивідуалізації та 

диференціації, 

різнорівневі 

програми з 

математики для 

дітей старшого 

дошкільного віку; 

розкрито методику 

різноманітних за 

видами занять, що 

ілюструються 

прикладами їх 

проведення. 

01 Освіта 

012 Дошкільна 

освіта 

Теорія та методика 

формування 

елементарних 

математичних 

уявлень 

 Оволодіння 

студентами 

професійними 

компетентнос 

тями: 

ФК-93  

здатність 

використовуват

и методи і 

форми, 

технології (в т.ч. 

ігрові) навчання 

дітей елементів 

математики в 

різних вікових 

групах 

 

2 ТрифоноваО.С. 
«Становлення 

мовленнєвотворчої 

особистості 

майбутніх 

вихователів в умовах 

Нової української 

школи» 

Визначено й 

науково 

обґрунтовано 

умови, чинники, 

принципи й етапи, 

що створюють 

ієрархічну систему, 

яка є основою 

керування 

процесом 

формування 

мовленнєвотворчої 

особистості 

майбутніх 

вихователів в 

умовах Нової 

01 Освіта 

012 Дошкільна 

освіта 

Дошкільна 

лінгводидактика; 

Організація 

художньо-

мовленнєвої 

діяльності дітей 

 Оволодіння 

студентами 

професійними 

компетентнос 

тями: 

ФК-71 здатність 

розробляти й 

застосовувати 

сучасні 

педагогічні 

технології 

організації та 

управління 

навчально-

мовленнєвою й 

художньо-



української школи. 

 

мовленнєвою 

діяльністю в 

дошкільному 

закладі; 

ФК-74  

здатність 

створювати 

творчі проекти з 

організації 

мовленнєвої й 

художньо-

мовленнєвої 

діяльності дітей 

у днз із 

залученням 

батьків 

 Навчально-

методичний посібник 

для студентів 

закладів вищої освіти 

«Інформатика та 

сучасні інформаційні 

технології 

з методикою 

навчання» 

доц. Тимченко А. А. 

Кафедра початкової 

освіти 

Науково-

методичний 

матеріал посібника 

спрямований на 

формування 

інформатичнихком

петентностей 

майбутніх учителів 

початкової школи, 

їхніх вмінь і 

навичок 

використовувати 

комп’ютерну 

техніку та 

інформаційні 

ресурси, добирати і 

створювати 

авторське 

програмне 

забезпечення 

уроків та виховних 

заходів в умовах 

Нової української 

школи 

Напрям підготовки 

6.010102 

Початкова освіта  

(448, 458 групи) 

Дисципліна 

«Інформатика та 

сучасні 

інформаційні 

технології з 

методикою 

навчання» 

 Підвищено 

рівень 

інформатичної 

компетентності 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти 

 

IV. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у І 

півріччі 2018 р. в зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор,за формою (окремо 

Scopus, WebofScience): 

 

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де 

опубліковано роботу 

Том, номер 

(випуск), перша-

остання сторінки 

роботи 

Статті 

     

 

V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих 

учених у І півріччі 2018 р., зокрема вказати переможців наукових конкурсів, олімпіад 



тощо. 

 

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці: 

На факультеті діє студентське наукове товариство, до складу якого входять студенти ІІІ, 

ІV курів навчання, молоді науковці, які включені до науково-дослідної роботи, що 

здійснюється на кафедрах дошкільної освіти, початкової освіти, педагогіки та дитячої 

психології. Протягом 2017 року на факультеті було видано 1 випуск збірника молодих 

науковців і студентів «Українське дошкілля: здобутки і перспективи». 

 

Звітний період Кількість студентів, які 

беруть участь у наукових 

дослідженнях 

та відсоток від загальної 

кількості студентів 

Кількість молодих 

учених, які працюють у 

закладі вищої освіти 

або науковій установі 

Відсоток молодих 

учених, які 

залишаються у 

закладі вищої освіти 

абонауковій установі 

після закінчення 

аспірантури 

І півріччя 2018 р. 89 / 68 % 4 100 % 

Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки. 

Тимошенко Анастасія (студентка 428 гр.) нагороджена Грамотою в номінації «Майстер 

поетичного слова» - на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Дошкільна 

освіта» серед студентів бакалаврату (17-19травня 2018 року, м. Харків), і Дипломом III ступеня 

переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних 

та гуманітарних наук зі спеціальності «Дошкільна освіта» (19-21 квітня 2018 року, м. 

Бердянськ).  

Гришков В. (студент магістратури 518 групи), Лещенко І. (студентка 328 групи), 

Ковальова Л., Ямпольська М. (студентки 318 групи), Гусакова Н., Буганова Н., (студентки 428 

групи), Гоцюк Ю., Корвацька Л., Асєєва Н. (студентки 418 групи) були нагороджені 

сертифікатами учасника за найкращу доповідь на Круглому столі: «Творчість у житті дитини: 

діалог з В.О.Сухомлинським» (16.05.2018 р.).  

VI. Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо за науковими напрямами, 

зазначеними у розділі II), їх напрями діяльності, робота з замовниками (зазначити назву 

підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи – до 30рядків). 

VII.Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями 

(надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва: 

характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного 

співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку, зазначити, які 

грантові програми виконуються, на підставі яких договорів чи угод, яких результатів 

досягнуто). 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по 

кожній країні) викласти за формою (тільки ті, з якими укладено договори на виконання 

науково-дослідних робіт або отримано гранти): 

 

Країна-партнер 

(за алфавітом) 

Установа- 

партнер 

Тема 

співробітництва 

Документ, в 

рамках якого 

здійснюється 

співробітництво, 

термін його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

1 2 3 4 5 

 

VIII. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової 

діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних 

наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність (із зазначенням окремо 



кожної бази та відповідноготрафіка). 

 

ІХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах 

робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, зареєстровану вУкрІНТЕІ 

наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40рядків). 

Дослідження виконується в межах Концепції Нової української школи – підготовки 

творчих самостійних особистостей, здатних готувати дітей до навчання в початковій школі. 

Результати дослідження (інноваційні проекти, технології, творчі ігри, конспекти занять з 

різних видів дитячої творчості) впроваджувались у навчально-виховний процес дошкільних 

навчальних закладів м. Миколаєва, Кривого Рогу, Миколаївської області. 

У руслі науково-дослідної теми кафедри дошкільної освіти продовжуються дослідження 

викладачів з індивідуальних тем: 

Трифонова О.С. «Формування креативно-мовленнєвої особистості дитини старшого 

дошкільного віку в художньо-мовленнєвій діяльності»; 

Степанова Т.М.«Вплив математичних знань на формування творчої особистості дитини-

дошкільника»; 

Кардаш І.М. «Формування творчої особистості дітей дошкільного віку в театрально-

ігровій діяльності»; 

Лісовська Т.А.«Формування творчо-імпровізаційної особистості дитини старшого 

дошкільного віку  в музичній діяльності»; 

Шапочка К.А. «Формування творчої особистості дитини старшого дошкільного віку в 

мовленнєво-ігровій діяльності»; 

Соколовська О.С.«Духовне виховання дітей старшого дошкільного віку на засадах 

родинної педагогіки як чинник формування творчої особистості»; 

Курчатова А.В.«Моральне виховання дітей старшого дошкільного віку на засадах 

родинної педагогіки як чинник формування творчої особистості»; 

Тесленко С.О. «Формування творчо-мовленнєвої особистості дитини середнього 

дошкільного віку в комунікативній діяльності». 

За звітній період згідно з індивідуальними темами викладачів розроблено й науково 

обґрунтовано інноваційні проекти, експериментальну модель формування творчої особистості 

дитини дошкільного віку в різних видах діяльності, що передбачає такі складові: методи, 

прийоми, форми роботи, етапи і педагогічні умови та впроваджено її в навчально-виховний 

процес дошкільних навчальних закладів м. Миколаєва,Кривого Рогу, Миколаївської області. 

Зокрема, було розроблено і впроваджено інноваційні проекти:  

- «Готуємо старших дошкільниів до навчання в Новій українській школі: творчий аспект» 

(спрямований на реалізацію розробленої педагогічної технологіїз успішного оволодіння 

студентами професійно-мовленнєвими компетентностями, готовності створювати умови для 

самореалізаціїтворчихздібностей дітей в умовах Нової української школи. У процесі реалізації 

інноваційного проекту використовувались: моделювання, методи ТРВЗ сюжетне малювання, 

ліплення за задумом, за уявою, театралізовані ігри, віртуальні діалоги, моделювання 

комунікативно-мовленнєвих ситуацій, «образотворчі етюди», «Театр масок», тренінги; розробка 

проектів; 

- «Формування духовно-моральних якостей і творчих здібностей старших дошкільників 

у художньо-мовленнєвій діяльності»  (розроблено й упровадждено: рольові ігри, спецкурс, 

моделювання педагогічних ситуацій). 

Кафедра початкової освіти працює над темою «Підготовка майбутніх фахівців 

початкової освіти в умовах нової української школи» (0117U004487, науковий керівник – проф. 

Якименко С. І.).  

Науковий результат полягає у розробці авторським колективом кафедри під 

керівництвом проф. Якименко С. І. освітньої програми «Світ, в якому я живу» (1-2 класи), за 

якою Державна служба якості освіти України дозволила викладання у наступному 

навчальному році у Новій українській школі. Експериментальна перевірка запропонованої 

програми та повного навчально-методичного комплекту проводилася протягом 2017-2018 н.р. 

в школах м. Миколаєва (НВК № 2 «Зоря», ЗЗСО №50, ЗЗСО № 57, ЗЗСО № 64).  

Розроблено методичні рекомендації «Формування загальнокультурної грамотності 



майбутніх фахівців початкової освіти засобами образотворчого мистецтва як основи 

національної ідентичності» (доц. Паршук С. М.) Результати роботи проблемних груп 

викладачів за індивідуальними темами досліджень висвітлено у віснику кафедри «Методичний 

вісник кафедри початкової освіти» (№7, 8. – 2018 р.).  

Кафедри педагогіки та дитячої психології тема НДР «Військово-патріотичне 

виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету / Формування мотиваційної 

готовності студентської молоді до захисту Вітчизни» (Керівник – Академік НАПН України, 

доктор техн. Наук, професор Будак В.Д.) 

Хайруддінов М.А. «Історико-педагогічні аспекти військово-патріотичного виховання 

молоді в освітньо-виховному просторі університету». 

Наточій А.М. «Формування патріотичних цінностей студентів університету засобами 

вчинкової діяльності». 

Михальченко Н.В. «Динаміка розвитку патріотичної рефлексії особистості пізньої 

юності в освітньо-виховному просторі університету». 

Бабаян Ю.О. «Формування мотиваційної готовності студентської молоді до захисту 

Вітчизни». 

Вдовиченко Р.П. «Формування ціннісних орієнтацій студентів в умовах освітньо-

виховного середовища вищого навчального закладу». 

Дрозд О.В. «Формування національної самосвідомості особистості в умовах 

університету». 
Упродовж 2017-2018 рр. науково-педагогічними працівниками кафедри педагогіки та дитячої 

психології ведуться наукові дослідження за планом загальноуніверситетської НДР з теми «Військово-

патріотичне виховання студентської молоді в умовах освітнього простору університету». Визначено й 

структуровано індивідуальні теми дослідження відповідно до загальноуніверситетської НДР. 

На даному етапі дослідження на основі аналізу філософської, психолого-педагогічної 

літератури окреслено теоретичні аспекти проблеми військово-патріотичного виховання студентської 

молоді в умовах освітнього простору університету. 

З’ясовано, що соціально-педагогічна діяльність є важливим ресурсом військово-патріотичного 

виховання студентської молоді в умовах сучасності і залежить від екологічних, технологічних, 

енергетичних, інформаційних «революцій», вимагає постійної корекції змісту, способів і засобів 

патріотично зорієнтованого молодого покоління.  

Розкрито особливості та виховний потенціал освітньо-виховного середовища вищого 

навчального закладу, вивчено змістові й структурно-динамічні характеристики системи військово-

патріотичного виховання студентської молоді. Проводиться системна робота визначення структури, 

критеріїв, показників з метою   обґрунтування і експериментальної перевірки ефективності 

педагогічних умов  військово-патріотичного виховання студентської 

 

Х. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

Оновити дані про закупівлю за останній рікунікальних наукових приладів та обладнання 

іноземного або вітчизняного виробництва вартістю за формою: 

 

№ з/п Назва приладу (українською мовою 

та мовою оригіналу) і його марка, 

фірма-виробник, країна походження 

Науковий(і) напрям(и) та 

структурний(і)підрозділ(и) для 

якого (яких) здійснено 

закупівлю 

Вартість, тис. 

гривень 

1 2 3 4 

    

XІ. Заключна частина 

 

 

Декан факультету                                                                  Т.М. Степанова 



 

Додаток 2 

до наказу МНУ  

імені В. О.Сухомлинського 

№ 166 від18.05.2018 

 

ПОКАЗНИКИ 

наукової та науково-технічноїдіяльності  

факультетудошкільної та початкової освіти 

за І півріччя 2018 р. 

№ з/п Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової 

установи 

І півріччя 2018 р. 

1. Підготовка наукових кадрів  

 Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього  

 з них: – з відривом від виробництва 5 

 без відриву від виробництва 3 

 Чисельність аспірантів, прийнятих у звітному періоді  

 Чисельність аспірантів, які закінчили аспірантури у звітному періоді, 

усього 

 

 з них: – із захистом дисертації  

 Кількість діючих спеціалізованих вчених рад 1 

 Кількість спеціальностей у спеціалізованих вчених радах, всього  

 з них: – спеціальностей у докторських спеціалізованих вчених 

радах 

 

 – спеціальностей у кандидатських спеціалізованих вчених радах 2 

 Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього  

 з них: – кандидатських дисертацій  

 – захищених у спеціалізованих вчених радах закладу вищої 

освіти/наукової установи, усього 

 

 у тому числі: – захищених працівниками закладу вищої 

освіти/наукової установи 

 

 – захищених сторонніми працівниками  

 – захищених у спеціалізованих вчених радах за межами закладу вищої 

освіти/наукової установи, усього 

 

 – докторських дисертацій  

 – захищених у спеціалізованих вчених радах закладу вищої 

освіти/наукової установи, усього 

 

 у тому числі: – захищених працівниками закладу вищої 

освіти/наукової установи 

 

 – захищених сторонніми працівниками  

 – захищених у спеціалізованих вчених радах за межами закладу вищої 

освіти/наукової установи, усього 

 

 Достроково захищені дисертації у період навчання в аспірантурі за 

державним замовленням 

 

 Кількість аспірантів, які залишилися працювати у закладі вищої 

освіти/науковій установі 

 

2. Фінансування науково-технічної діяльності  

 Обсяг фінансування із загального фонду (держбюджетні теми), тис. 

грн., 

усього, з них: 

 

 – фундаментальних досліджень  

 – прикладних досліджень  

 – науково-технічних (експериментальних) розробок  



№ з/п Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової 

установи 

І півріччя 2018 р. 

 – збереження наукових об'єктів, що становлять національне 

надбання 

 

 – проведення міжнародних наукових заходів  

 – інше  

 Обсяг надходжень до спеціального фонду за результатами наукової 

та науково-технічної діяльності, тис. грн., усього, з них: 

 

 – обсяг фінансування науково-технічних робіт за державними 

цільовими програмами 

 

 – обсяг фінансування науково-технічних робіт за державним 

замовленням 

 

 – обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за 

проектами міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

 

 – обсяг фінансування наукових і науково-технічних робіт за 

госпдоговорами 

 

 у тому числі: – міжнародними  

 – обсяг фінансування за надання наукових послуг  

 – обсяг фінансування фундаментальних досліджень, з них:  

 – за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень  

 –надходження від надання платних послуг та виконання наукових і 

науково-технічних робіт, що акумулюються на рахунках інших 

КПКВК 

 

3. Результативні показники виконання наукових, науково-

технічних 

робіт 

 

 Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі 

науки і 

техніки, Державних премій 

 

 Кількість лауреатів, всього  

 Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами, усього  

 Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково- 

технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників 

(спец. фонд), усього 

 

 з них: – наукові, науково-технічні роботи за державними 

цільовими програмами 

 

 – наукові, науково-технічні роботи за державним 

замовленням 

 

 – кількість міжнародних грантів  

 – кількість міжнародних договорів на виконання 

наукових та науково-технічних робіт 

 

 – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами  

 у тому числі: – міжнародними  

 Кількість наукових і науково-технічних робіт, які виконувались в 

межах 

кафедральної тематики: 

 

 з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ 2 

 Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт за рахунок 

коштів загального фонду державного бюджету у звітному періоді, 

усього, в тому числі: 

 

 – фундаментальні дослідження  

 – прикладні дослідження  

 – прикладні розробки  



 Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт, договорів 

на 

науково-технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів 

замовників, усього 

 

 з них: – наукові, науково-технічні роботи за державними 

цільовими програмами 

 

№ з/п Назва показника наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової 

установи 

І півріччя 2018 р. 

 – наукові, науково-технічні роботи за державним 

замовленням 

 

 – наукові, науково-технічні роботи за проектами 

міжнародного співробітництва (гранти, наукові проекти) 

 

 – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами  

 у тому числі: – міжнародними  

 – фундаментальні дослідження, з них:  

 – за грантами Державного фонду фундаментальних 

досліджень 

 

 – інше, з них:  

 – договори на наукові та науково-технічні послуги  

 Кількість закінчених наукових і науково-технічних робіт, які 

виконувались в межах кафедральної тематики: 

 

 з них: – зареєстрованих в УкрІНТЕІ  

 Кількість проведених наукових заходів (семінарів, конференцій, 

симпозіумів), всього 

 

 – з них: всеукраїнських 1 

 – міжнародних, всього  

 Взято участь у виставках, всього  

 з них: – у національних  

 – у міжнародних  

 Кількість угод про науково-технічне співробітництво із зарубіжними 

закладами вищої освіти/науковими установами, установами, 

організаціями 

 

 Створено науково-технічної продукції НТП (видів виробів), усього, в 

тому числі: 

 

 " – нової техніки  

 " – нових технологій  

 " – нових матеріалів  

 " – сортів рослин та порід тварин  

 " – методів, теорій  

 " – інше*(із зазначенням позицій)  

 Впроваджено НТП у виробництво, створеної у відповідні періоди, 

усього одиниць, у тому числі: 

 

 " – нової техніки  

 " – нових технологій  

 " – нових матеріалів  

 " – сортів рослин та порід тварин  

 " – методів, теорій  

 " – інше*(із зазначенням позицій)  

 Впроваджено НТП у освітній процес, створеної у відповідні 

періоди, усього одиниць, у тому числі: 

 

 " – нової техніки  

 " – нових технологій  

 " – нових матеріалів  

 " – сортів рослин та порід тварин  



 " – методів, теорій  

 " – інше*(із зазначенням позицій)  

4. Наукові праці  

 Опубліковано монографій 4 

 Усього одиниць монографій в Україні 3 

№ з/п Назва показника наукової та науково-технічної діяльності 

закладу вищої освіти/наукової установи 

І півріччя 2018 р. 

 Усього одиниць монографій за кордоном 1 

 Опубліковано підручників, навчальних посібників 5 

 Кількість публікацій (статей) 32 

 Усього одиниць, опублікованих в Україні 29 

 Усього одиниць, опублікованих за кордоном 3 

 Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Scopus  

 Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних 

WebofScience 

 

 Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних для соціо- 

гуманітарних наук Copernicus 

6+5 (у друці) 

 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази 

даних Scopus 

 

 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази 

даних,Webofscience 

 

 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази 

даних для соціо-гуманітарних наук Copernicus 

2 

 В інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ) 2 

5. Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-

технічних робіт 

 

 Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в 

тому числі: 

20 

 " – в Україні, з них:  

 – патентів на винаходи  

 " – за кордоном, з них:  

 – патентів на винаходи  

 Отримано охоронних документів, усього одиниць, в тому числі:  

 " – в Україні, з них: 1 

 – патентів на винаходи  

 " – за кордоном, з них:  

 – патентів на винаходи  

 – відкриття  

 Кількість проданих ліцензій,  

 - усього одиниць  

 - отриманих коштів від продажу (тис. грн.)  

 Кількість «ноу-хау», переданих замовнику  

6. Інноваційна інфраструктура  

 Кількість елементів інноваційної інфраструктури, створених за 

звітній період, усього одиниць, з них: 

 

 – бізнес-інкубатори  

 – технопарки  

 – наукові парки  

 – навчально-наукові виробничі комплекси  

 – інше (із зазначенням позицій)  

7. Наукова робота студентів  

 Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР, усього 

осіб, з них: 

103 

 Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів студентських НДР, з них: 

6 



 – переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР 1 

 –переможці міжнародних конкурсів студентських НДР  

 Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього, з них: 114 

 – самостійно 36 

№ з/п Назва показника наукової та науково-технічної діяльності 

закладу вищої освіти/наукової установи 

І півріччя 2018 р. 

 Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України  

8. Молоді вчені закладу вищої освіти та наукової установи (до 35 

років) 

 

 Чисельність молодих учених : 4 

 – доктори наук  

 – кандидати наук  

 – аспіранти  

 – докторанти  

 – без ступеня, не включаючи аспірантів 4 

 Кількість науковців, що отримували премії, з них:  

 – гранти Президента України для підтримки наукових досліджень 

молодих вчених 

 

 – гранти Президента України докторам наук для здійснення 

наукових досліджень 

 

 – щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді  

 – щорічні премії Президента України для молодих учених  

 – премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим 

в галузі фундаментальних і прикладних досліджень науково- 

технічних розробок 

 

 – премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення 

молоді у розбудові України 

 

 – стипендії Верховної Ради України  

 – стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених  

 Кількість наукових праць, за участю молодих вчених 5 

 Опубліковано монографій, з них: 2 

 – за кордоном 1 

 Опубліковано підручників, навчальних посібників  

 Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них: 4 

 – статей у зарубіжних виданнях, в тому числі: 1 

 – у міжнародній науковометричній базі даних Scopus  

 Webof Science  

 для соціо-гуманітарних наук Copernicus  

 Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 

даних Scopus 

 

 Webof Science  

 для соціо-гуманітарних наук Copernicus  

 Подано проектів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок на конкурс молодих учених, з них: 

 

 – кількість проектів, що стали переможцями  

 Молоді вчені закладу вищої освіти або наукової установи, які є 

експертами у Експертній раді МОН або інших дорадчих органах 
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ПУБЛІКАЦІЇ 

науково-педагогічних працівників  

факультетудошкільної та початкової освіти 

 у І півріччі 2018р. 

 

1. Публікації у наукометричних базах Scopus та WebofScience 

за І півріччя 2018 р. 

 

 

№ ПІБ ID 

Scopus(за 

наявності) 

ID 

WoS 

Індекс 

Гірша 

Scopus 

Індекс 

Гірша 

WoS 

Назва статті Реквізити 

публікації 

Назва 

науком.бази 

         

         

         

         

         

         

 

 

 

2. Наукові праці НПП за І півріччя 2018р. 

 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Назва 

 

 

ПІБ 

НПП 

Вихідні данні (назва,місто 

видання,видавництво, рік, 

СТОРІНКИ) 

згідно вимог ВАК України 

Обсяг, др. арк. 

(40 

тис.знаків, 22 

сторінки = 

1 др.арк.) 

Наявність 

грифа 

МОН 

України 

(ВАК) 

Співавтори 

Монографії 

1.   

Художнє слово як 

засіб формування 

творчої 

особистості дітей 

старшого 

дошкільного віку 

Кардаш 

І.М. 

Social and economic aspects of 

sustainable development of regions. 

Monograph.  - Opole : The Academy of 

Management and Administration in 

Opole, 2018. – С.224-230 

0,4 д.а.   

2.   

Формування 

итворчих 

здібностей дитини 

в українській 

родині 

Курчатова 

А.В. 
0,4 д.а.   

3.   

Формування 

творчої 

особистості дітей 

дошкільного віку 

на засадах 

педагогічної 

спадщини 

В. О. Сухомлинськ

ого 

Соколовсь

ка О.С. 
0,4 д.а.   

4.   
Формування 

творчої 

особистості дитини 

Шапочка 

К.А. 
0,4 д.а.   



із затримкою 

психічного 

розвитку у процесі 

вивчення іноземної 

мови 

5.   

Комунікативно-

діяґльнісний підхід 

до формування 

мовленнєвотворчої 

особистості 

майбутнього 

фахівця дошкільної 

галузі освіти 

Трифонова 

О.С. 
0,4 д.а.   

6.   

Активізація 

мовленнєво-

творчих здібностей 

дітей середнього 

дошкільного віку в 

художньо-

мовленнєвої 

діяльност 

Тесленко 

С.О. 

0,4 д.а. 

  

7.   

Formation of the 

fundamentals of 

the worldview of 

junior atudents in 

the context of 

aesthetic 

environment 

Якименк

о С. І. 

0,5 

  

8.   

Теоретичні 

засади 

формування 

математичної 

компетентності 

майбутніх 

учителів 

початкової 

школи 

Аврамен

ко К. Б. 

0,5   

9.   

Формування 

комунікативної 

компетентності 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти в процесі 

мовної 

підготовки 

Білявськ

а Т. М. 

0,5 

  

10.  

Проблема 

мультикультурн

ого виховання у 

сучасній науці 

Іванець 

Н. В. 
0,5 

  

11.  

Підготовка 

майбутніх 

учителів до 

побудови 

освітньої 

траєкторії 

дитини 

засобами 

педагогіки 

партнерства 

Казанжи 

І. В. 

0,5 

  



12.  

Формування 

міжкультурної 

компетентності 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти засобами 

народної казки 

Казанжи 

О. В. 

0,5 

  

13.  

Розвиток 

зв’язного 

мовлення як 

провідний 

принцип 

навчання рідної 

мови в 

початкових 

класах 

Марущак 

В. С. 

0,5 

  

14.  

Формування 

загально 

культурної 

грамотнос 

ті майбутніх 

учителів 

початко 

вої школи 

Паршук  

С. М. 

0,5 

  

15.  

Підготовка 

майбутнього 

фахівця до 

створення 

здоров’язбереж

увального 

освітнього 

середовища в 

початковій 

школі 

Рехтета  

Л. О. 

0,5 

  

16.  

Формування 

природничої 

компетентності 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

школи 

Січко І. 

О. 

0,5 

  

17.  

Проблема 

гармонійного 

розвитку 

дитини у 

філософській та 

психолого-

педагогічній 

літературі 

Тарасюк 

А. М. 

0,5 

  

18.  

Підготовка 

майбутніх 

вчителів 

початкових 

класів до 

використання 

інформаційно-

Тимченк

о А. А. 

0,5 

  



комунікаційних 

технологій: 

праксеологічни

й аспект. 

19.  

Особливості 

логіко-

математичної 

підготовки 

вчителів у 

світлі вимог 

концепції «Нова 

українська 

школа» 

Аврамен

ко К. Б. 

Social and economic aspects of 

sustainable development of 

regions. Monograph. - Opole : The 

Academy of Management and 

Administration in Opole, 2018. – 

(червень) 

0,5 

  

20.  

Національно-

патріотичне 

виховання 

майбутніх 

фахівців 

морської галузі 

в освітньому 

середовищі 

коледжу 

Якименк

о С. І. 

Національно-патріотичне 

виховання майбутніх фахівців 

морської галузі в освітньому 

середовищі коледжу 

13 

 Дудова Д. О. 

21.  

Поетика 

комедій 

«Ябеда» і 

«Сганарёв, 

илимнимаяневе

рность» Василя 

Капніста 

Казанжи 

О. В. 

Ідіостиль автора-творця: мовно-

літературна парадигма: 

омографія / за ред. 

О. С. Філатової. – Миколаїв: 

ФОП Швець В. М., 2018. – 

348 с. 

1 

  

Підручники 

1       

Навчальні посібники 

1.   

Навчаємося 

математики 

зошит для ігор і 

занять з 

матиматики (5-

й рік життя) 

Степанов

а Т.М.  

Навчаємося математики зошит 

для ігор і занять з матиматики 

(5-й рік життя) / Т.М. Степанова 

– Київ : Генеза, 2018 – 46 с. 

2 д.а.   

2.   

Екологія та 

природознавств

о з методикою 

навчання. 

Соколовс

ька О.С. 

Екологія та природознавство з 

методикою навчання. Частина І: 

навчально-методичний посібник 

/ О.С.Соколовська, І.О. Січко. – 

Миколаїв: СПД Румянцева, 

2018. – 164 с. 

8 д.а.  Січко І.О. 

3.   

Інформатика та 

сучасні 

інформаційні 

технології з 

методикою 

навчання 

Тимченк

о А. А. 

Інформатика та сучасні 

інформаційні технології з 

методикою навчання : 

навчально-методичний посібник 

/ А. А. Тимченко. – Миколаїв : 

СПД Румянцева, 2018. – 239 с. 

11 

  

4.   

Методика 

навчання 

природознавств

а і світознавства 

Січко І. 

О. 

Методика навчання 

природознавства і світознавства: 

навчально-методичний посібник 

/ І. О. Січко. – Миколаїв: СПД 

Румянцева, 2018. – 109 с. 

5 др.арк. 

  

5.   
Психологія 

загальна. 

Олексюк 

О.Є. 

Психологія загальна. 

Організація самостійної роботи 

11 др.арк. -  



Організація 

самостійної 

роботи 

студентів 

студентів. Навчально-

методичний посібник / 

О. Є. Олексюк. – Миколаїв, 

«Іліон», 2018. – 260 с. 

 

6.   

Соціальна 

психологія.Хрес

томатія 

Бабаян 

Ю.О. 
Миколаїв: Іліон, 2018. – 304 с. 13 др.арк. 

-  

Статті у наукометричній базі IndexCopernicus 

1.   

Національно-

патріотичне 

виховання дітей 

старшого 

дошкільного 

віку в 

мовленнєво 

творчій 

діяльності 

Трифоно

ва О.С. 

Науковий збірник «Актуальні 

питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка». № 20– 

Дрогобич: Дрогобицький 

державний педагогічний 

університет ім. І. Франка, 2018. 

(IndexСapernicus) 

 – у друці 

   

2.   

Foreign language 

as a means of 

children with 

special 

educational 

needs creative 

personality 

formation   

Шапочка 

К.А. 

 

Науковий журнал «Молодий 

вчений» №4.4 (56.4) квітень, 

2018р.. 

ScholarGoogle, OAJI, 

CiteFactor, Reaserch Bible, 

Index Capernicus 

– у друці 

0,3 д.а.  Курчатова 

А.В. 

 

3.   

Формування 

першооснов 

національної 

свідомості в 

дітей з 

особливими 

потребами в 

різних видах 

художньо-

мовленнєвої 

діяльності 

Тесленко 

С.О. 

Збірник наукових праць 

«Педагогічні науки» 

Херсонського державного 

університету. – Х. ; 2017 – Вип. 

LXXХ. Т. 2. – С. 109–113. 

Index Capernicus 

0,3 д.а.   

4.   

Виховання 

національно-

патріотичних 

почуттів 

старших 

дошкільників у 

процесі 

ознайомлення з 

рідним краєм  

Тесленко 

С.О. 

Науковий збірник «Актуальні 

питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка». – №19, 

травень 2018. – Дрогобич: 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет ім. І. 

Франка, 2018. – С. 

(Index Сapernicus) 

– у друці 

   

5.   

Підготовка 

майбутніх 

вихователів до 

патріотичного 

Курчатов

а А.В. 

Збірник наукових праць 

«Педагогічні науки» 

Херсонського державного 

педагогічного університету 

   

https://maps.google.com/?q=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB+%E2%84%96+20&entry=gmail&source=g


виховання дітей 

старшого 

дошкільного 

віку засобами 

краєзнавства 

(IndexCopernicusInternational) 

– у друці 

6.   

Педагогічні 

умови розвитку 

креативного 

мислення 

студентів 

спеціальності 

«дошкільна 

освіта» у 

процесі фахової 

підготовки, у 

закладі вищої 

освіти 

Курчатов

а А.В. 

Науковий збірник «Актуальні 

питання гуманітарних наук: 

міжвузівський збірник наукових 

праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету 

імені Івана Франка». – №19, 

травень 2018. – Дрогобич: 

Дрогобицький державний 

педагогічний університет ім. І. 

Франка, 2018. – С. (Index 

Copernicus International) 

– у друці 

   

7.   

Передумови 

розвитку 

фельдшерської 

освіти в 

Херсонській 

губернії (ІІ 

половина ХІХ – 

початок ХХ ст.) 

Якименк

о С. І. 

Збірник наукових праць 

«Педагогічні науки». – Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 

2018. – №78.  – С. 37-42 
0,5 + 

Селятенко  

О. В. 

8.   

Підготовка 

майбутніх 

учителів до 

використання 

педагогіки 

партнерства в 

побудові 

індивідуальної 

освітньої 

траєкторії 

дитини 

Казанжи 

І. В. 

Збірник наукових праць 

«Педагогічні науки». – Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 

2018. – № 80. – С. 146-150 

0,5 + 

 

9.   

Проблема 

формування 

орфографічної 

грамотності 

майбутніх 

учителів 

початкової 

школи в процесі 

мовної 

підготовки 

Білявськ

а Т. М. 

Збірник наукових праць 

«Педагогічні науки». – Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 

2018. – № 81. 

0,5 + 

 

10.  

Використання 

інтерактивних 

технологій – 

запорука 

оновлення 

професійної 

підготовки 

майбутніх 

педагогів (ел. 

версія) 

Аврамен

ко К.Б. 

Журнал «ScienceReview».3(10) 

(March 27, 2018, Warsaw, 

Poland). – Р. 7-9. 

Режим доступу:https/ws-

conference.com/ pdf: [заголовок з 

екрану] 

 

0,5 - 

 



11.  

Педагогічні 

умови 

формування 

ціннісних 

орієнтацій 

студентської 

молоді 

Науковий 

вісник 

Херсонського 

державного 

університету. 

Вдовиче

нко Р.П. 

Педагогічні умови формування 

ціннісних орієнтацій 

студентської молоді/ Р.П. 

Вдовиченко // Науковий вісник 

Херсонського державного 

університету. Серія 

«Педагогічні науки». Випуск 

LXXX. Том 3.  –  С.82-86. 

 

0,5 др.арк. - - 

12.  

Освітньо-

виховне 

середовище 

університету як 

засіб 

патріотичного 

виховання 

майбутніх 

педагогів 

Вдовиче

нко Р.П. 

Освітньо-виховне середовище 

університету як засіб 

патріотичного виховання 

майбутніх педагогів / Р.П. 

Вдовиченко // Науковий вісник 

Херсонського державного 

університету. Серія 

«Педагогічні науки». Випуск 

LXXX.Том 4.   –  С. 

0,5 др.арк. - - 

Статті у фахових виданнях 

1.   

Педагогічна 

творчість у 

підготовці 

майбутніх 

фахівців 

дошкільної 

освіти до 

професійної 

діяльності 

Степанов

а Т.М. 

Науковий вісник 

Миколаївського національного 

університету імені 

В.О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки: збірник 

наукових праць / за ред. проф. 

Тетяни Степанової. – № 4 (59), 

лютий 2017. – Миколаїв : МНУ 

імені В.О. Сухомлинського, 

2017 –  С. 505-508 

0,25 д.а. ВАК  

2.   

Формування 

фонетичної 

компетенції в 

дітей 

середнього 

дошкільного 

віку  

в художньо-

мовленнєвій 

діяльності 

Трифоно

ва О.С. 

Науковий вісник 

Миколаївського національного 

університету імені 

В.О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки: збірник 

наукових праць / за ред.. Т.М. 

Степанової. –№  ( ), травень 

2018. – Миколаїв : МНУ імені 

В.О. Сухомлинського, 2018. – С 

 

0,5 д.а. ВАК  

3.   

Ідеї В. 

Сухомлинськог

о в музично-

естетичній 

підготовці 

фахівців 

дошкільної 

освіти в умовах 

Нової 

української 

школи 

Лісовськ

а Т.А. 

Науковий вісник 

Миколаївського національного 

університету імені 

В.О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки: збірник 

наукових праць / за ред.. Т.М. 

Степанової. –№  ( ), травень 

2018. – Миколаїв : МНУ імені 

В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 

 

0,5 д.а. ВАК  

4.   

Проблема 

національно-

патріотичного 

виховання  

Тесленко 

С.О. 

 

Науковий вісник 

Миколаївського національного 

університету імені 

В.О.Сухомлинсь-кого. 

0,4 д.а. ВАК 

 

 



дітей у 

педагогічній 

спадщині Г. 

Ващенка 

 

Педагогічні науки: збірник 

наукових праць / за ред.. Т.М. 

Степанової. – №2 (61), травень 

2018. – Миколаїв : МНУ імені 

В.О. Сухом-линського, 2018. – 

С. 

5.   

Формування 

творчих 

здібностей дітей 

старшого 

дошкільного 

віку у 

театрально-

сценічній 

діяльності 

Кардаш 

І.М. 

Науковий вісник 

Миколаївського національного 

університету імені 

В.О.Сухомлинсь-кого. 

Педагогічні науки: збірник 

наукових праць / за ред.. Т.М. 

Степанової. – №2 (61), травень 

2018. – Миколаїв : МНУ імені 

В.О. Сухом-линського, 2018. – 

С. 

0,4 д.а. ВАК 

 
 

6.   

Підготовка 

майбутніх 

вихователів  до 

взаємодії з 

сім’єю з 

морального 

виховання дітей 

дошкільного 

віку 

(інноваційні 

форми роботи). 

Курчатов

а А.В. 

Науковий вісник 

Миколаївського національного 

університету імені 

В.О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки: збірник 

наукових праць / за ред. проф. 

Тетяни Степанової. – № 1 (60), 

лютий 2018. – Миколаїв : МНУ 

імені В.О. Сухомлинського, 

2018. –  С. 136-141  

0,25 д.а. 

  

7.   

Музейна 

педагогіка як 

чинник 

формування 

творчої 

особистості 

дитини-

дошкільника 

Курчатов

а А.В. 

International scientific conference 

«Modernization of educational 

system world trends and national 

peculiarities»: Conference 

Proceedings. February 23. Kaunas 

Izdevnieciba Bahja Publlishing», 

2018 C.42-46 

0,4 д.а 

  

8.   

Теоретичні 

аспекти 

професійної 

культури 

працівника 

сфери 

обслуговування 

Якименк

о С. І. 

Збірник наукових праць 

Хмельницького інституту 

соціальних технологій 

Університету «Україна». – 

Хмельницьк: Університет 

«Україна», 2018. – С. 62-65 

0,25 д.а. + Іозіс І. В. 

9.   

Акмеологічний 

підхід до 

формування 

життєвої 

компетентності 

старшокласникі

в у позаурочній 

діяльності 

Якименк

о С. І. 

Науковий часопис 

Національного педагогічного 

університету імені М. П. 

Драгоманова. Серія 16 : Творча 

особистість учителя : проблеми 

теорії і практики : зб. наук. 

праць. - Київ : Вид-во НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 

29(39). - С. 173-176. 

0,25 д.а. + Дячук В. І. 

10.  

Theintegratedcou

rseofeducational

andupbringingw

orkwithyoungers

tudents 

“Worlddiscovery

Якименк

о С. І. 

Spanishscientificjournal 

“Fundamentalisscientiam”, 2018. – 

№ 2. – Р. 19-21 
0,25 д.а. -  



” 

(Theformofsecon

daryschool) 

11.  

Game as the 

main child`s 

activity 

preschool 

Якименк

о С. І. 

Internationalscientific-

practicalconference: 

Formingofmoderneducationalenvir

onment: benefits, risks, 

implementationmechanisms. – 

Tbilisi: BaltijaPublishing, 2018. - 

P.184-187 

0,25 д.а. -  

12.  

Національно-

патріотичне 

виховання 

майбутніх 

фахівців 

освітньої галузі 

у контексті 

становлення 

Нової 

української 

школи 

Якименк

о С. І. 

Internationalscientificconference 

«Modernizationofeducationalsyste

m: 

worldtrendsandnationalpeculiaritie

s. – Kaunas: Izdevnieciba 

«BaltijaPublishing», 2018. –  

P. 94-97 

0,25 д.а. -  

13.  

Індивідуальна 

освітня 

траєкторія як 

важлива 

складова 

професійної 

підготовки 

майбутнього 

вчителя 

початкової 

школи 

КазанжиІ

. В. 

Збірник наукових праць 

Хмельницького інституту 

соціальних технологій 

Університету «Україна». – 

Хмельницьк: Університет 

«Україна», 2018. – С. 22-25 0,25 д.а. + 

 

14.  

Використання 

педагогіки 

партнерства у 

підготовці 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти  

Казанжи 

І. В. 

Науковий вісник МНУ  

імені В. О. Сухомлинського 

«Педагогічні науки». – 

Миколаїв: МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018.   
0,5 д.а. + 

 

15.  

Умови 

формування 

уявлення в 

учнів 

початкової 

школи про 

багатогранність 

культур в 

Україні та в 

світі загалом 

Іванець 

Н. В. 

 Науковий вісник МНУ імені В. 

О. Сухомлинського 

«Педагогічні науки». – 

Миколаїв: МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018.   
0,5 + 

Якименко С. 

І. 

16.  

Формування 

міжкультурної 

комунікативної 

компетентності 

майбутніх 

учителів 

початкових 

Казанжи 

О. В. 

Науковий вісник МНУ імені В. 

О. Сухомлинського 

«Педагогічні науки». – 

Миколаїв: МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018.   

0,5 + 

 



класів на 

заняттях з 

дитячої 

літератури  

17.  

Формування 

орфоепічної та 

акцентологічної 

грамотності 

майбутніх 

учителів 

початкової 

школи 

Білявськ

а Т. М. 

Науковий вісник МНУ імені В. 

О. Сухомлинського 

«Педагогічні науки». – 

Миколаїв: МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018.   
0,5 + 

 

18.  

Формування 

загальнокульту

рної 

грамотності 

майбутніх 

учителів 

початкової 

освіти 

Паршук 

С. М. 

Науковий вісник МНУ імені В. 

О. Сухомлинського 

«Педагогічні науки». – 

Миколаїв: МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018.   
0,5 + 

 

19.  

Особливості 

формування 

математичної 

грамотності 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти 

Аврамен

ко К. Б. 

Науковий вісник МНУ  

імені В. О. Сухомлинського 

«Педагогічні науки». – 

Миколаїв: МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018.   
0,5 + 

 

20.  

Організація 

проектної 

діяльності 

майбутніх 

учителів 

початкової 

школи у 

вищому 

навчальному 

закладі  

Тимченк

о А. А. 

Науковий вісник МНУ 

 імені В. О. Сухомлинського 

«Педагогічні науки». – 

Миколаїв: МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018.   
0,5 + 

 

21.  

Особливості 

хореографічної 

діяльності як 

засобу 

гармонійного 

розвитку дітей 

6-10 років у 

позашкільних 

закладах освіти 

Тарасюк 

А. М. 

Науковий вісник МНУ 

 імені В. О. Сухомлинського 

«Педагогічні науки». – 

Миколаїв: МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018.   0,5 + 
Якименко С. 

І. 

22.  

Підготовка 

майбутнього 

вчителя 

загальноосвітнь

ої школи І 

ступеня до 

формування 

екологічної 

компетентності 

учнів 

Січко І. 

О. 

Науковий вісник МНУ 

 імені В. О. Сухомлинського 

«Педагогічні науки». – 

Миколаїв: МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018.   
0,5 + Яковець О.Р. 



23.  

Культура 

професійного 

мовлення 

студента як 

запорука 

успішності 

майбутнього 

педагога 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

Марущак 

В. С. 

Науковий вісник МНУ  

імені В. О. Сухомлинського 

«Педагогічні науки». – 

Миколаїв: МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018.   

0,5 +  

24.  

Теоретичні 

аспекти 

проблеми 

формування 

ціннісних 

орієнтацій 

студентської 

молоді 

Вдовиче

нко Р.П. 

Теоретичні аспекти проблеми 

формування ціннісних 

орієнтацій студентської молоді / 

Р.П. Вдовиченко // Науковий 

вісник Миколаївського 

національного університету 

імені В. О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки. – 2017. – 

№4(59). – С. 125-129. 

0,5 др.арк. - - 

25.  

Педагогіка 

добра і любові у 

творчій 

спадщині  

В.О.Сухомлинс

ького 

 

Вдовиче

нко Р.П. 

Педагогіка добра і любові у 

творчій спадщині  

В.О.Сухомлинського/ Р.П. 

Вдовиченко // Науковий вісник 

Миколаївського національного 

університету  

імені В. О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки. – 2018. – 

№1(60). – С.  

0,5 др.арк. - - 

26.  

Особливості 

формування 

лідерського 

потенціалу 

студентів при 

виконанні 

завдань 

самостійної 

роботи з 

дисципліни 

«Педагогічна 

творчість з 

психологією 

дитячої 

творчості» 

Олексюк 

О.Є. 

Науковий вісник 

Миколаївського національного 

університету імені В. О. 

Сухомлинського. Педагогічні 

науки : зб. наук. пр. / за ред. 

проф. Тетяни Степанової. – № 2 

(61), травень 2018. – Миколаїв : 

МНУ імені В. О. 

Сухомлинського, 2018. – 572 с. – 

С. 380-385 

0,4 др. арк - - 

27.  

Емоційне 

вигоряння 

науково-

педагогічних 

працівників 

Дрозд 

О.В. 

Інноваційні наукові дослідження 

у галузі педагогіки та 

психології: Матеріали 

вусеукраїнської науково-

практичної конференції, м. 

Запоріжжя, 2-3 лютого 2018р. – 

Запоріжжя: Класичний 

приватний університет, 2018. – 

С.180-183 

0,25  др. арк            +               - 

28.  

Психологічні 

чинники 

шкільної 

адаптації 

Дрозд 

О.В. 

Сучасні тенденції та фактори 

розвитку педагогічних та 

психологічних наук: Матеріали 

міжнародної науково-

0,1  др. арк             +               - 



практичної конференції (м.Київ, 

Україна, 2-3 лютого 2018 року). 

– К.: ГО «Київська наукова 

організація педагогіки та 

психології», 2018. – Ч.2. – С.100-

102 

29.  

Розвиток 

позашкільної 

освіти в умовах 

революційних 

зрушень 

Дрозд 

О.В. 

Українська національна 

революція 1917–1921 рр.: 

історико-цивілізаційний та 

національно-патріотичний 

контексти: Матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. 

Тернопіль, Україна, 30 січня 

2018 року) / Редколегія: О. М. 

Петровський, Б. Б. Буяк, І. М. 

Вітенко, A. Janowski, В. С. 

Мисик, Ф. І. Полянський, І. Ф. 

Янюк // Науковий, методичний, 

інформаційний збірник 

Тернопільського обласного 

комунального інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти. – Тернопіль: ТОКІППО, 

2018. – Вип. 5. – 146 с. 

0,1  др. арк            +               - 

30.  

Формування 

толерантної 

особистості 

підлітка у 

контексті 

педагогічних 

ідей Василя 

Сухомлинськог

о. 

Дрозд 

О.В. 

Науковий вісник  

(готується до випуску) 

0,5 др.арк             +               - 

31.  

Формування у 

студентської 

молоді 

готовності 

працювати з 

дітьми, які 

пережили 

складні життєві 

ситуації (тези) 

Рєпка 

А.О. 

Матеріали всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

«Трансформаційні зміни 

особистості студентської молоді 

засобами професійної освіти» 

0,5 др.арк. - - 

32.  

Діагностика 

мотиваційної 

готовності 

студентської 

молоді до 

захисту 

Вітчизни 

Бабан 

Ю.О. 

Науковий вісник 

Миколаївського національного 

університету імені 

В.О.Сухомлинського. 

Педагогічні науки: збірник 

наукових праць / за ред. проф. 

Анатолія Ситченка), 2018. – 

Миколаїв: МНУ імені 

В.О.Сухомлинського 

(Подано до друку) 

 

0,5 др.арк. 

- - 



3. Винахідницька та раціоналізаторська робота викладачів факультету/інституту 

(патенти, авторські свідоцтва) за І півріччя 2018р. 

 

№ 

з/п 

Автор Назва роботи Номер 

реєстрації 

Місце 

реєстрації 

1.   

Трифонова О.С. Формування фонетичної 

компетенції в дітей 5-го року 

життя [навчально-

методичний посібник] 

№ 75536 Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України, м. Київ 

2.   

Тесленко С.О. Виховання комунікативної 

культури дітей старшого 

дошкільного віку в 

художньо-мовленнєвій 

діяльності 

[методичні рекомендації] 

№ 75530 Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України, м. Київ 

3.   

Лісовська Т.А. Музичне виховання дітей 

дошкільного віку [навчально-

методичний посібник] 

№ 75529 Міністерство 

економічного 

розвитку і торгівлі 

України, м. Київ 

4.   

Шапошникова Ю.Г., 

Прасол Д.В., Литвиненко 

І.С., Чугуєва І.Є., Рєпка 

А.О., Кузнецова С.В. 

Основи геронтопсихології: 

методичні рекомендації 

№75822 Міністерство 

економічного 

розвитку та торгівлі 

5.   

Степанова Т.М. , 

Курчпатова А.В. 

Підготовка майбутніх 

вихователів до виховання 

шанобливого ставлення до 

батька в дітей старшого 

дошкільного віку 

Документи 

подано 

 

6.   

Бабаян Ю.О. Соціальна психологія. Хрестоматія Авторське 

свідоцтво 

(подано до 

реєстрації)- 

- 

7.   

Бабаян Ю.О. Формування мотиваційної 

готовності студентської молоді до 

захисту Вітчизни як педагогіна 

проблема 

Авторське 

свідоцтво 

(подано до 

реєстрації)- 

- 

8.   

Якименко С.І. 

Іванець Н.В. 

Тимченко А.А. 

Навчально-методичний 

посібник «Педагогіка 2 

частина (Педагогічні 

технології в початковій 

школі)» 

Документи 

подано 

 

9.   

Навчально-методичний 

посібник «Педагогіка 2 

частина (Методика 

формування ключових та 

предметних компетентностей 

в початковій школі)» 

Документи 

подано 

 

10.  

«Педагогічна творчість» 

(додаток до навчально-

методичного посібника 

«Педагогіка 2 частина  

(Педагогічні технології в 

початковій школі)» 

Документи 

подано 

 

11.  

Якименко С.І. 

Іванець Н.В. 

Навчальний посібник 

«Педагогіка (Дидактика) 1 

частина» 

Документи 

подано 

 



12.  

Зошит для самостійних робіт 

студентів (додаток до 

навчального посібника 

«Педагогіка 1 частина 

(Дидактика)») 

  

13.  

Тестувальник (додаток до 

навчального посібника 

«Педагогіка 1 частина 

(Дидактика)») 

Документи 

подано 

 

14.  

Якименко С. І. 

 

Монографія «Національно-

патріотичне виховання 

майбутніх фахівців морської 

галузі в освітньому 

середовищі коледжу» 

Документи 

подано 

 

15.  

Навчально-методичний 

посібник «Формування 

культури здоров’я студентів у 

системі фізичного виховання 

політехнічного коледжу» 

Документи 

подано 

 

16.  
Методичний посібник «Вони 

долю обрали собі самі» 

Документи 

подано 

 

17.  
Методичний посібник 

«Вчительська симфонія» 

Документи 

подано 

 

18.  
Якименко С. І. 

Тарасюк А. М. 

Навчально-методичний 

посібник «Теорія та 

технологія дитячої творчості» 

Документи 

подано 

 

19.  Тимченко А.А. 

Навчально-методичний 

посібник «Інформатика та 

сучасні інформаційні 

технології з методикою 

навчання» 

Документи 

подано 

 

20.  Білявська Т. М. 

Навчально-методичний 

посібник «Методика 

навчання літературного 

читання» 

Документи 

подано 

 

21.  Паршук С. М. 

навчально-методичний 

посібник «Методика 

навчання каліграфії» 

Документи 

подано 

 

22.  Авраменко К. Б. 

Методичні рекомендації: «до 

виконання контрольних та 

тестових завдань з методики 

навчання освітньої галузі 

«Математика» у початковій 

школі» для студентів 

спеціальності 013 «Початкова 

освіта» 

Документи 

подано 

 

23.  Бублик А. Г. 

Практикум «Збірник вправ з 

іноземної мови для 

самостійної роботи 

студентів» 

Документи 

подано 

 

24.  
Казанжи І. В. 

 

Навчально-методичний 

посібник «Організація і 

управління в початковій 

школі» 

Документи 

подано 

 

25.   
Навчальний посібник 

«Технології виховання в 

Документи 

подано 

 



 

4. Проведення на базі факультету дошкільної та початкової освіти наукових та 

науково-методичних конференцій і семінарів міжнародного, всеукраїнського, 

регіонального, міжвузівського, університетського рівня (викладацькі, студентські) 

 

Назва конференції 

семінару 

Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Кількі

сть 

учасни

ків 

кафедр

и 

Кількість 

студентів 

Статус 

(міжнародна, 

всеукраїнська) 

Викладацька, 

студентська 

Міжнародні конференції 

       

       

Всеукраїнські конференції 

ІХ Всеукраїнська 

науково–практична 

конференція «Наука. 

Студентство. 

Сучасність. 

Гуманістичні ідеї 

В.О.Сухомлинського 

як фактор 

саморозвитку 

особистості 

17-18 

травня 2018 

року 

МНУ імені В.О. 

Сухомлинського 

9 305 Всеукраїнська Студентська 

та молодих 

вчених 

Реформування 

початкової школи: 

проблеми та 

перспективи 

20-21 

березня 

2018 р. 

м. Миколаїв 

МНУ імені В. О. 

Сухомлинського 13 127 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

інтернет-

конференція   

Викладачів, 

аспірантів та 

молодих 

вчених 

«Інтегрована 

особистісно-

орієнтована 

технологія «Світ, в 

якому я живу» 

професора Світлани 

Якименко.  

Реалізація ідей та 

положень концепції 

«Нова українська 

школа» 

20-22 

червня 2018 

р. 

м. Миколаїв 

База відпочинку 

«Лагуна Бриз» 

4 150 

Всеукраїнська 

літня школа 

учителів 

початкових 

класів 

Викладацька 

Ключові 

компетентності Нової 

української школи: 

теорія та практика 

24 квітня 

 2018 р. 

м. Миколаїв 

МНУ імені В. О. 

Сухомлинського 6 90 

Всеукраїнський 

науково-

практичний 

інтернет-семінар 

для  

Студентський 

школі І ступеня» 

26.  Рехтета Л. О. 

Збірник завдань «Тестові 

завдання з математики для 

студентів галузі знань 01 

Освіта спеціальності 013 

Початкова освіта» 

Документи 

подано 

 

27.  Січко І. О. 

Навчально-методичний 

посібник «Методика 

навчання природознавства і 

світознавства» 

Документи 

подано 

 



       

Регіональні, міжвузівські конференції 

 

 

 

Декан факультету                                                                                 Т.М. Степанова



 


