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Програма 

Модератор: Якименко С. І., доктор філософії в галузі освіти, 

професор, завідувач кафедри початкової освіти факультету 

дошкільної та початкової освіти МНУ імені В. О. Сухомлинського 

1. «Етапи мультикультурного виховання учнів» Іванець Н. В., 

викладач кафедри початкової освіти 

2. «Проблема гармонійного розвитку дитини у філософській та 

психолого-педагогічній літературі» Тарасюк А. М., викладач кафедри 

початкової освіти 

3. «Виховні технології у формуванні доброзичливих взаємин між 

учнівським та учительським колективами» Бублик А. Г., викладач 

кафедри початкової освіти 

4. «Педагогічні умови і технології формування музично-

естетичного виховання підлітків у народно- інструментальних 

колективах» Сироєжко О. В., завідувач художньо-естетичним 

відділом Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району. 

5. «Підготовка майбутнього вихователя до здійснення наступності 

в національно-патріотичному вихованні дітей старшого дошкільного 

віку та учнів перших класів» Філімонова Т. В., аспірант кафедри 

дошкільної освіти. 

6. «Формування світобачення у дітей старшого дошкільного віку 

засобами гри» Сокуренко О. О., к. п. н, доцент, завідувач кафедри 

теорії й методики дошкільної та початкової освіти МОІППО 



7. «Становлення та розвиток музичної освіти в Херсонській 

губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» Желан А. В., заступник 

директора Миколаївської музичної школи №5 

8. «Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність 

М. Аркаса» Шарата Н. Г., д. п. н, доцент, завідувач кафедри 

українознавства Миколаївського національного аграрного 

університету, проректор з навчально-виховної роботи 

9. «Формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності» Дячук В. І., директор ЗЗСО №50 імені 

Г. Л. Дівіної м. Миколаєва 

10. «Жіноча освіта в Херсонській губернії (кінець ХІХ – 

початок ХХ століття)» Литвиненко О. М., доктор філософії в галузі 

освіти, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури 

11. «Педагогічні ідеї та громадсько-просвітницька діяльність 

Адріана Митрофановича Топорова» Кущова Т. О., аспірант кафедри 

початкової освіти 

12. «Формування культури здоров’я студентів у системі фізичного 

виховання політехнічного коледжу» Ізбаш Л. М., кандидат 

педагогічних наук, голова комісії Миколаївського політехнічного 

коледжу 

13. «Підготовка майбутнього вчителя до громадянського виховання 

учнів початкової школи» Щербак І. В., доцент кафедри музичного 

мистецтва факультету педагогіки та психології 

14. «Педагогічні погляди та просвітницька діяльність Я. Чепіги 

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.)» Щербакова О. Л., к.п.н., доцент 

факультету іноземної філології 

15. «Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: 

порівняльний аналіз: монографія» Міленіна Г. С., к. п. н, доцент 

кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти МОІППО 

16. «Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність 

В. В. Рюміна в кінці ХІХ- на початку ХХ століття» Паскаленко В. В., 

к.п.н., доцент Миколаївського залізничного коледжу. 

17. «Національно-патріотичне виховання майбутніх фахівців 

морської галузі в освітньому середовищі коледжу» Дудова Д. О., 

док.філ.в гал. освіти Херсонського морського коледжу. 


