
ЗВІТ 

Наукового товариства 

факультету дошкільної освіти 

за 2018-2019 н.р. 

 

І. Студенти (в т.ч. магістранти), виключно члени Наукового товариства: 

 

1. Список наукових публікацій (статті, тези, тощо) 

№ 

п/п 

П.І.П. студента Гру

па 

Назва 

публікації 

Вихідні дані Співавтор П.І.П. 

наукового 

керівника 

1. Брагарь Ріта 518 Особливості 

психічного 

розвитку 

особистості 

молодшого 

школяра 

Українське 

дошкілля: 

здобутки і 

перспектив

и: збірник 

наукових 

праць 

молодих 

науковців і 

студентів. 

Випуск 13. 

–Миколаїв, 

2018, - 110 

с. 

 Михальченко 

Н.В. 

2. Куц Анастасія 418 Патріотичне 

виховання 

школярів за 

творчою 

спадщиною В. 

О. 

Сухомлинсько

го 

Українське 

дошкілля: 

здобутки і 

перспектив

и: збірник 

наукових 

праць 

молодих 

науковців і 

студентів. 

Випуск 13. 

–Миколаїв, 

2018, - 110 

с. 

 Кардаш І. М. 



3. Нікончук 

Марграрита 

418 Особливості 

гендерного 

виховання 

дітей 

старшого 

дощкільного 

віку в умовах 

сучасного 

закладу 

дошкільної 

очвіти 

Українське 

дошкілля: 

здобутки і 

перспектив

и: збірник 

наукових 

праць 

молодих 

науковців і 

студентів. 

Випуск 13. 

–Миколаїв, 

2018, - 110 

с. 

 Лісовська Т. 

А. 

 

4. Тимошенко 

Анастасія 

518 Особливості 

розвитку 

уваги в 

дошкільному 

віці 

Українське 

дошкілля: 

здобутки і 

перспектив

и: збірник 

наукових 

праць 

молодих 

науковців і 

студентів. 

Випуск 13. 

–Миколаїв, 

2018, - 110 

с. 

 Михальченко 

Н.В. 

5. Цуркан 

Анастасія 

418 До проблеми 

гендерного 

виховання 

дітей 

дошкільного 

віку 

Українське 

дошкілля: 

здобутки і 

перспектив

и: збірник 

наукових 

праць 

молодих 

науковців і 

студентів. 

Випуск 13. 

 Кардаш І. М. 



–Миколаїв, 

2018, - 110 

с. 

6. Ямпольська 

Марина 

418 Природа як 

важливий 

чинник 

формування 

особистості 

дошкільника у 

педагогічній 

спадщині В. 

О. 

Сухомлинсько

го (с.40) 

Василь 

Сухомлинсь

кий – від 

пізнання 

дитини до 

створення 

освітньо-

виховної 

системи: 

збірник тез 

Всеукраїнсь

кої 

науково-

практичної 

конференції 

(22-24 

листопада 

2018р., м. 

Миколаїв) – 

Миколаїв 

МНУ імені 

В.О. 

Сухомлинсь

кого, 2018 - 

193с. 

 Вдовиченко Р. 

П. 

7. Назаренко Яна 

Вадимівна 

548 Формування 

розумової 

культури 

дітей 

молодшого 

шкільного 

віку на 

засадах 

педагогічної 

спадщини 

В.О. 

Василь 

Сухомлинсь

кий – від 

пізнання 

дитини до 

створення 

освітньо-

виховної 

системи: 

збірник тез 

Всеукраїнсь

 Іванець Н. В. 



Сухомлинсько

го (с. 64) 

кої 

науково-

практичної 

конференції 

(22-24 

листопада 

2018р., м. 

Миколаїв) – 

Миколаїв 

МНУ імені 

В.О. 

Сухомлинсь

кого, 2018 - 

193с. 

8. Асєєва 

Анастасія 

Володимирівна 

548 Формування 

здоров’язберіг

аючої 

компетенції 

дітей 

дошкільного 

віку на 

засадах ідей 

В. О. 

Сухомлинсько

го (с.148) 

Василь 

Сухомлинсь

кий – від 

пізнання 

дитини до 

створення 

освітньо-

виховної 

системи: 

збірник тез 

Всеукраїнсь

кої 

науково-

практичної 

конференції 

(22-24 

листопада 

2018р., м. 

Миколаїв) – 

Миколаїв 

МНУ імені 

В.О. 

Сухомлинсь

кого, 2018 - 

193с. 

 Соколовська 

О. С. 



9. Асєєва 

Анастасія 

Володимирівна 

548 Формування 

здоров’язберіг

аючої 

компетенції 

дітей 

дошкільного 

віку на 

засадах ідей 

В. О. 

Сухомлинсько

го 

студентськи

й вимір 

соціально-

педагогічни

х проблем 

сьогодення 

Матеріали 

Міжнародн

ої науково-

практичної 

конференції 

/м. Ніжин, 

Україн, 14 

травня 2019 

рік. 

Наукове 

видання 

ніжинський 

державний 

університет 

імені 

Миколи 

Гоголя, 

2019 рік 

 Соколовська 

О. С. 

10.  Назаренко Яна 

Вадимівна 

548 Формування 

розумової 

культури 

дітей 

молодшого 

шкільного 

віку на 

засадах 

педагогічної 

спадщини 

В.О. 

Сухомлинсько

го  

Студентськ

ий вимір 

соціально-

педагогічни

х проблем 

сьогодення 

Матеріали 

Міжнародн

ої науково-

практичної 

конференції 

/м. Ніжин, 

Україн, 14 

травня 2019 

рік. 

 Іванець Н. В. 



Наукове 

видання 

ніжинський 

державний 

університет 

імені 

Миколи 

Гоголя, 

2019 рік 

11. Асєєва 

Анастасія 

Володимирівна 

548 Здоров’язбері

гаючі 

компетенції 

як основа 

підготовки 

дітей 

дошкільного 

віку до 

навчання у 

Новій 

українській 

школі 

Державні 

стандарти 

дошкільної 

та 

початкової 

освіти в 

умовах 

Нової 

української 

школи 

теорія і 

практика. 

Матеріали 

всеукраїнсь

кої 

науково-

практичної 

конференції 

(м. 

Миколаїв, 

Україна, 17 

жовтня, 

2018 року) 

ІІ 

Методични

й вісник 

кафедри 

початкової 

освіти / за 

заг. ред. С. 

 Соколовська 

О. С.  



І. 

Якименко. 

– Миколаїв; 

СПД 

Румянцева, 

2018. – 

Вип.9-114 с. 

12. Куц Анастасія 

Ігорівна 

418  Національно- 

патріотичне 

виховання в 

сім’ї  

Х 

Всеукраїнсь

ка науково-

практична 

конференці

я . Наука. 

Студентств

о. 

Сучасність. 

Патріотичн

е і 

громадянсь

ке 

виховання 

студентсько

ї молоді: 

проблеми, 

традиції, 

стратегічні 

орієнтири. 

 Олексюк О. Є. 

13.  Нікончук 

Маргарита 

Петрівна 

418 Дитиноцентри

зм у системі 

національно-

патріотичного 

виховання 

дошкільників 

Х 

Всеукраїнсь

ка науково-

практична 

конференці

я . Наука. 

Студентств

о. 

Сучасність. 

Патріотичн

е і 

громадянсь

 Олексюк О. Є. 



ке 

виховання 

студентсько

ї молоді: 

проблеми, 

традиції, 

стратегічні 

орієнтири. 

14.  Ямпольська 

Марина Ігорівна 

418 Взаємодія 

ЗДО і сім’ї в 

патріотичном

у вихованні 

дітей 

дошкільного 

віку.  

Х 

Всеукраїнсь

ка науково-

практична 

конференці

я . Наука. 

Студентств

о. 

Сучасність. 

Патріотичн

е і 

громадянсь

ке 

виховання 

студентсько

ї молоді: 

проблеми, 

традиції, 

стратегічні 

орієнтири. 

 Олексюк О. Є. 

15. Полигалова 

Катерина 

Миколаївна 

118 Роль жінки в 

роки другої 

Світової війни 

Х 

Всеукраїнсь

ка науково-

практична 

конференці

я . Наука. 

Студентств

о. 

Сучасність. 

Патріотичн

е і 

 Олексюк О. Є. 



громадянсь

ке 

виховання 

студентсько

ї молоді: 

проблеми, 

традиції, 

стратегічні 

орієнтири. 

16. Лаврентьєва 

Валерія 

Андріївна 

118 Феномен 

«нічні відьми» 

як вияв 

безмежної 

любові, 

безстрашності 

та 

патріотичних 

почуттів до 

рідної країни. 

Х 

Всеукраїнсь

ка науково-

практична 

конференці

я . Наука. 

Студентств

о. 

Сучасність. 

Патріотичн

е і 

громадянсь

ке 

виховання 

студентсько

ї молоді: 

проблеми, 

традиції, 

стратегічні 

орієнтири. 

 Олексюк О. Є. 

 

2. Залучення студентів до виконання науково-дослідної роботи: 

№ 

п/п 

Спосіб залучення Кількість 
(окремим списком 

вказати назви) 

Кількість 

залучених 

студентів 

1 Наукові гуртки 16 20 

2 Проблемні групи  10 

3 Навчально-наукові центри 

(комплекси) 

  

4 Науково-дослідні   



лабораторії 

5 Клініки   

6 Інше   

 

3. Кількість студентів, які захищали магістерську роботу / фаховий 

інноваційний проект: 

- загальна кількість 

- з них, членів Наукового товариства. 

 

4. Кількість студентів, які беруть участь у виконанні кафедральних 

наукових тем: 

- загальна кількість 

- з них, членів Наукового товариства. 
 

5. Студенти, які приймали участь у всеукраїнських тематичних 

конкурсах, школах, турнірах 

№ 

п/п 

П.І.П., 

група 

студента 

Назва заходу та 

установи, що 

організувала 

Місце 

проведення 

Форма 

(результати) 

участі 

Примітки 

 

1.      

2.      
 

6. Інформація (загальна) про проведені на базі закладу вищої освіти 

міжнародні, всеукраїнські студентські конференції 

№ 

п/п 

Назва 

конференції /  

семінару 

Статус 

(міжнародна, 

всеукраїнська) 

Кількість 

учасників 

Кількість 

учасників 

від інших 

ЗВО 

Кількість 

учасників з-

за кордону, 

назви країн 

1.      

2.      
 

 

7. Участь студентів у міжнародних (за межами України) конкурсах, 

олімпіадах, програмах по обміну студентами, освітніх проектах 

(програмах) тощо:  

№ 

п/п 

Назва заходу, країна 

проведення, форма 

співпраці 

Кількість 

залучених 

студентів 

Результати участі 

(призові місця, грамоти, 

дипломи та інше) 

1.    

2.    
 

8. Форми заохочення студентів ЗВО, які займаються науково-дослідною 

роботою 



Назва форми заохочення Кількість 

студентів 

П.І.П. студента Спеціальність, 

група 

Стипендії    

Президента України    

Верховної Ради України    

Кабінету Міністрів України    

Інших установ і фондів    

Іменні премії    

Стипендія імені  

Василя Сухомлинського 

   

 

ІІ. Аспіранти та докторанти: 
 

1. Список наукових публікацій (монографії, посібники, статті, тези, тощо) 

№ 

п/п 

П.І.П.  Назва публікації Вихідні дані Співавтор 

1. Коноз О. Б. науково-практична 

конференції студентів та 

молодих учених 

«Патріотична 

особистість: 

упровадження 

інноваційних технологій 

навчання і виховання» 

(Миколаїв, 2016) 

  

2. Коноз О. Б. збірник наукових праць 

«Науковий вісник» 

Миколаївського 

національного 

університету 

ім. В. О. Сухомлинського 

(Миколаїв, 2017) 

  

3.  Коноз О. Б. матеріалах ІІ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Студентський науковий 

вимір соціально-

педагогічних проблем 

сьогодення» (Ніжин, 

  



2018) 

4. Коноз О. Б. збірник наукових праць 

студентів та молодих 

учених «Українське 

дошкілля: здобутки і 

перспективи» (випуск 

11). 

  

 

2. Кількість аспірантів (докторантів), які беруть участь у виконанні 

кафедральних наукових тем. 
 

3. Участь у міжнародних (за межами України) конкурсах, програмах 

обміну, освітніх проектах (програмах) тощо:  

№ 

п/п 

Назва заходу, країна 

проведення, форма 

співпраці 

П.І.П. учасника Результати участі 

(призові місця, 

грамоти, дипломи та 

інше) 

1.    

2.    
 

ІІІ. Молоді вчені 
 

1. Список наукових публікацій (монографії, посібники, статті, тези, тощо) 

№ 

п/п 

П.І.П.  Назва публікації Вихідні дані Співавтор 

1. Іванець Наталя 

Володимирівна 

Умови формування уявлень 

в учнів початкової школи 

про багатогранність культур 

в Україні та світі загалом 

Іванець Н. В. Умови 

формування уявлень 

в учнів початкової 

школи про 

багатогранність 

культур в Україні та 

світі 

загалом //  Науковий 

вісник 

Миколаївського 

національного 

університету ім. 

В.О.Сухомлинського. 

Серія: Педагогічні 

науки: збірник 

наукових праць. – 

№  2 (61), травень 

2018. –  Миколаїв: 

МНУ імені 

 



В.О.Сухомлинського, 

2018. 362 с. – С. 338-

342 (фахове 

видання) 

2.  Іванець Наталя 

Володимирівна 

Освітня програма 

початкової освіти «Світ в 

якому я живу» 

Освітня програма 

початкової освіти 

«Світ в якому я 

живу» / упоряд. 

Якименко С.І. 

Освітня програма 

Тернопіль : 

Навчальна книга - 

Богдан, 2018. – 100 с. 

 

3.  Іванець Наталя 

Володимирівна 

Формування розумової 

культури дітей молодшого 

шкільного віку на засадах 

педагогічної спадщини В.О. 

Сухомлинського 

Василь 

Сухомлинський – від 

пізнання дитини до 

створення освітньо-

виховної системи: 

збірник тез 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції (22-24 

листопада 2018р., м. 

Миколаїв) – 

Миколаїв МНУ імені 

В.О. 

Сухомлинського, 

2018 - 193с. 

Назаренко 

Я. В. 

4.  Іванець Наталя 

Володимирівна 

Формування розумової 

культури дітей молодшого 

шкільного віку на засадах 

педагогічної спадщини В.О. 

Сухомлинського 

Студентський вимір 

соціально-

педагогічних 

проблем сьогодення 

Матеріали 

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції /м. 

Ніжин, Україн, 14 

травня 2019 рік. 

Наукове видання 

ніжинський 

державний 

університет імені 

Миколи Гоголя, 2019 

рік 

Назаренко 

Я. В. 

5.  Іванець Наталя «Формування етнічної Міжнародна  



Володимирівна ідентичнсті в учнів 

початкової школи як 

складової мультикультурної 

компетентності» 

науково-практична 

конференція 

«Психологія та 

педегогіка», 22-23 

лютого 2019р.,  м. 

Львів. 

6.  Іванець Наталя 

Володимирівна «Побудова системи 

толерантних відносин в 

учнівському колективі 

початкової школи у процесі 

формування 

мультикультурної 

компетентності» 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Актуальні питання 

сучасних 

педагогічних та 

психологічних наук», 

15-16 лютого, 2019 

р., м.Одеса. 

 

7.  Іванець Наталя 

Володимирівна 
«Організаційно-педагогічні 

умови формування 

мультикультурної 

компетентності учнів в 

освітньому середовищі 

початкової школи» 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Сучасні досягнення 

вітчизняних вчених у 

галузі педагогічних 

та психологічних 

наук», 1-2 березня, 

2019 р., м. Київ. 

 

8.  Іванець Наталя 

Володимирівна 

«Модель мультикультурного 

виховання учнів початкової 

школи в позакласній 

роботі»  (с.165) 

Педагогіка 

формування творчої 

особистості у вищій і 

загальноосвітній 

школах: зб. наук. пр. 

/ [редкол.: 

А.В.Сущенко 

(голов.ред.) та ін.]. 

Запоріжжя : КПУ, 

2018. Вип. 61. 188 с. 

Т. 1. 

 

9.  Іванець Наталя 

Володимирівна 

«Мультикультурна школа – 

модель нової школи в 

системі освіти» (с. 90) 

Актуальні питання 

гуманітарних наук: 

міжвузівський 

збірник наукових 

праць молодих 

вчених 

дрогобицького 

державного 

педагогічного 

університету вмені 

 



Івана Франка / [ 

редактори-

упорядники В. 

Ільницький, 

А.Душний, 

І.Зимомря]. – 

Дрогобич: 

Видавничий дім 

«Гельветика», 2019. – 

Вип. 23. Том 2. – 172 

с. 

 

10. Кількість молодих вчених, які беруть участь у виконанні кафедральних 

наукових тем. 
 

11. Участь у міжнародних (за межами України) конкурсах, програмах 

обміну, освітніх проектах (програмах) тощо:  

№ 

п/п 

Назва заходу, країна 

проведення, форма 

співпраці 

П.І.П. учасника Результати участі 

(призові місця, 

грамоти, дипломи та 

інше) 

1.    

2.    
 

12. Форми заохочення молодих вчених 

Назва форми заохочення Кількість  П.І.П.  Кафедра 

    

 

 

07.06.2019 

Декан факультету       Т. М. Степанова 


