
Цільові показники  діяльності  НПП   у  профілі  кафедри  на  сайті  

університету: 

1. Рехтета Любов Олександрівна 

2. rekhtetalo@gmail.com 

3. Доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

4. Кандидат педагогічних наук зі спеціальності теорія та методика 

виховання.  

5. Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г. 

Бєлінського, 1979 р., спеціальність : математика, кваліфікація : вчитель 

математики  

6. 13.00.07 – теорія і методика виховання; Тема дисертації: 

«Громадянське виховання учнів основної школи в позаурочній 

діяльності».   

7. Наявність  сертифікату  В2 ( вихідні  дані) – Відсутній.  

8. Навчальні  дисципліни, які викладає – «Корпоративна культура 

керівника соц. сфери», «Соціальна робота за кордоном», «Культура 

праці працівника соц. сфери», «Правові основи соціальної роботи», 

«Соціально-правовий захист населення».  

9. Наукові  публікації (  у  хронологічному  порядку): 

- Scopus ( вихідні  дані та посилання) 

- WoS ( вихідні  дані та посилання) 

- У періодичних  виданнях  країн  ОЄСР ( вихідні  дані та посилання 

DOI) 

- Фахові  видання  України  категорій А та Б ( вихідні  дані та 

посилання DOI) 

- Монографії 

 

1. Підготовка майбутніх фахівців початкової ланки освіти до створення 

здоров᾽язбережувального середовища Стаття Науковий журнал «Virtus» внесено до 

міжнародних наукометричних баз даних (Scientific Indexing Services (USA); 

Citefactor (USA); International Innovative Journal Impact Factor), ISSN 2410-4388. 

Вид-во: CPM “ASF”. – 2019. – Вип. 36. – C. 115-118. (наукове видання у країнах 

ОЄСР) 

2. Логіко-математична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти. Стаття 

Науковий журнал «Virtus» внесено до міжнародних наукометричних баз даних 

(Scientific Indexing Services (USA); Citefactor (USA); International Innovative Journal 

Impact Factor), ISSN 2410-4388. Вид-во: CPM “ASF”. – 2020. – Вип. 41. – C. 112-

115. (наукове видання у країнах ОЄСР) 

3. Особливості формування математичної компетентності майбутніх фахівців 

початкової освіти. стаття Науковий журнал «Virtus» внесено до міжнародних 



наукометричних баз даних (Scientific Indexing Services (USA); Citefactor (USA); 

International Innovative Journal Impact Factor), ISSN 2410-4388. Вид-во: CPM “ASF”. 

– 2020. – Вип. 45. – C. 118-121. (наукове видання у країнах ОЄСР) 

4. Особливості професійно-комунікативної компетентності фахівців соціальної сфери 

у процесі їх фахової підготовки” стаття“ Науковий журнал «Virtus» внесено до 

міжнародних наукометричних баз даних (Scientific Indexing Services (USA); 

Citefactor (USA); International Innovative Journal Impact Factor), ISSN 2410-4388. 

Вид-во: CPM “ASF”. – 2020. – Вип.48. (наукове видання у країнах ОЄСР) 

5. Реалізація професійної спрямованості розв’язання текстових задач у підготовці 

фахівців початкової освіти. стаття Implementation of professional orientation of 

solving text problems in the training of primary education professionals» Colloquium-

journal №7 (94),2021, p. 19ISSN 2520-6990ISSN 2520-2480Czesc 2 (наукове 

видання у країнах ОЄСР) 

6. Підготовка майбутнього фахівця до створення здоров’язбережувального освітнього 

середовища в початковій школі Соціально-економічні аспекти сталого розвитку 

регіонів / Вища Школа Управління і Адміністрації в Ополі. Розділ 5. Підготовка 

майбутніх фахівців початкової освіти до роботи в умовах нової української школи. 

Ополі. – 2018. – С. 307-312.  (монографія) 

7. Підготовка майбутніх фахівців початкової освіти до фізичного розвитку та 

формування здорового способу життя молодших школярів Підготовка майбутніх 

фахівців початкової освіти до роботи в умовах Нової української школи: 

колективна монографія / за заг. ред. проф. Якименко С.І. – Миколаїв: СПД 

Румянцева, 2020. – С. 133-154. (розділ монографії) 

 

10. Навчально-методичні праці ( вихідні  дані,  посилання,  зокрема  у  

репозитарії    університету) 

 

1. Тестові завдання з математики для студентів гаузі знань 01 Освіта спеціальності 

013 Початкова освіта Миколаїв: СПД Румянцева,  2017 (Збірник завдань) 
2. Логіко-математична підготовка студентів спеціальності 013 Початкова освіта: СПД 

Румянцева,  2018 Миколаїв (Методичні рекомендації для студентів закладу 

вищої освіти) 
3. Математика. Практикум для студентів спеціальності 013 Початкова освіта (І 

частина) Миколаїв: СПД Румянцева,  2019. (навчально-методичний посібник) 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS_qTrnYLwAhViposKHSBxDz4QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fscholar.google.com.ua%2Fschhp%3Fhl%3Duk&usg=AOvVaw2tI2imTjiDfaIs-JSKRgWA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiS_qTrnYLwAhViposKHSBxDz4QFjAAegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fscholar.google.com.ua%2Fschhp%3Fhl%3Duk&usg=AOvVaw2tI2imTjiDfaIs-JSKRgWA

