
Додаток 2 

до  наказу  МНУ  імені В.О.Сухомлинського 

від_____№____ 

 

План  наукової  роботи  на  І  півріччя  2021 року 

 

 

Тема: «Освіта ХХІ століття: теорія і практика в контексті гуманізму Василя Сухомлинського» 

Керівник: Дрозд О.В. 

Категорія  (університетська) 

Замовник: 

Реєстраційний номер: 

Тип роботи: прикладне дослідження 

Термін виконання (01.01. 2021 р. по 31.12. 2024 р.) 

 

№ Виконавець 

(вказати 

кожного 

виконавця 

окремо, 

першим – 

керівника 

наукової 

теми) 

Етап   виконання  

НДР на І  півріччя  

2021 р. 

Розділ 

 ( визначається для  

кожного  виконавця  

індивідуально) 

Очікуваний результат 

( визначається для  

кожного  виконавця  

індивідуально  

щомісячно) 

Форми   представлення   

результатів 

( визначається для  

кожного  виконавця  

індивідуально  

щомісячно)  

 Рогальська-

Яблонська І.П.  

Етап 1: «Історико-

педагогічний дискурс 

проблеми ціннісних 

вимірів виховання 

дитини у 

Тема індивідуальна: 

Соціалізація особистості 

дитини на засадах 

педагогічної спадщини 

В.Сухомлинського 

Січень – теоретичні засади 

соціалізації особистості  

 

Лютий – критерії  

 

 

 



педагогічній 

спадщині 

В.О. Сухомлинського 

в контексті 

реформування освіти 

в Україні». 

соціалізації особистості 

дитини 

 

Березень –  визначення 

теоретичних засад 

соціально-педагогічного 

супроводу соціалізації 

особистості дитини 

 

Квітень – визначення форм 

і методів соціально-

педагогічного супроводу 

соціалізації особистості 

дитини 

 

Червень – соціально-

педагогічні умови 

соціалізації дітей в 

закладах освіти 

Квітень – тези всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-

конференції 

 

Травень – публікація у виданні 

наукометричної бази Web of 

Science 

 

Червень –колективна 

монографія «Соціалізація дітей 

в соціокультурному просторі: 

гендерний аспект» 

 Султанова 

Наталя 

Вікторівна 

Етап 1: «Історико-

педагогічний дискурс 

проблеми ціннісних 

вимірів виховання 

дитини у 

педагогічній 

спадщині 

В.О. Сухомлинського 

в контексті 

реформування освіти 

в Україні». 

Тема індивідуальна: 

Соціальне виховання дітей в 

інституційних закладах 

освіти: історико-

педагогічний дискурс 

Січень – теоретико-

методологічні засади 

функціювання 

інституційних закладів 

освіти 

 

Лютий – трансформації 

змісту соціального 

виховання в інституційних 

закладах освіти  

 

Березень –  критерії 

життєвої компетентності 

 

 

Квітень – стаття у виданні 

категорії Б 

 

Травень – тези всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-

конференції 

 

 

Червень – публікація у виданні 

наукометричної бази Web of 

Science 



випускників інтернатних 

установ 

 

Квітень – форми, засоби 

соціального виховання 

дітей в системі 

інтернатних установ 

 

Червень – модель життєвої 

компетентності вихованців 

інтернатних установ на 

засадах ціннісних вимірів 

виховання в педагогічній 

спадщині 

В.Сухомлинського 

 Яценко Л.В.. Етап 1: «Історико-

педагогічний дискурс 

проблеми ціннісних 

вимірів виховання 

дитини у 

педагогічній 

спадщині 

В.О. Сухомлинського 

в контексті 

реформування освіти 

в Україні». 

Тема індивідуальна:  

Гендерне виховання дитини: 

теоретичні та методичні 

аспекти  

 

Січень – теоретичні засади  

гендерного виховання 

дітей  

 

Лютий – визначення 

особливостей гендерного 

виховання дітей на різних 

вікових етапах  

 

Березень –  визначення 

критеріїв гендерної 

вихованості дітей на 

різних вікових етапах 

 

Квітень – визначення форм 

і методів гендерного 

виховання дітей на різних 

вікових етапах 

Квітень – тези всеукраїнської 

науково-практичної Інтернет-

конференції 

 

Травень – участь у 

Всеукраїнській конференції 

(матеріали конференції, 

сертифікат) 

 

Червень –  колективна 

монографія «Соціалізація дітей 

в соціокультурному просторі: 

гендерний аспект» 

 



 

Червень – соціально-

педагогічні умови 

гендерного виховання 

дітей в закладах освіти  

 Бабаян Ю.О. Етап 1: «Історико-

педагогічний дискурс 

проблеми ціннісних 

вимірів виховання 

дитини у 

педагогічній 

спадщині 

В.О. Сухомлинського 

в контексті 

реформування освіти 

в Україні». 

Тема індивідуальна:  

Зміст освіти в педагогіці 

початкової школи: теорія і 

практика (ХХст. – поч. ХХІ 

століття) 

Січень – науково-

термінологічний апарат 

дослідження змісту 

початкової освіти 

 

Лютий – методологічні 

засади дослідження 

перебудови змісту 

початкової  освіти 

 

Березень –  історико-

педагогічні передумови 

розбудови змісту 

початкової освіти в 

Україні на початку ХХ-го 

століття (1900 – 1917 рр.) 

 

Квітень – реформування 

змісту початкової освіти у 

20-тих рр. (комплексне 

навчання)  

 

Травень – перехід до 

уніфікації та предметної 

побудови змісту 

початкового навчання (30-

ті роки ХХ століття)  

 

Квітень – тези Міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

 

Травень – авторське свідоцтво 

 

Червень – публікація у виданні 

наукометричної  бази Web of 

Science 



Червень – знаннєва 

парадигма у початковій 

освіті (кінець 30-х – поч. 

50-х рр. ХХ століття)   

 Рехтета Л.О. 

 

Формувальний Тема індивідуальна: 

Технології навчання 

математиці на основі 

розв’язання задач 

(Р. Г. Хазанкін) в процесі 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти 

Січень 

Визначення критеріїв 

використання технології 

навчання математиці на 

основі розв’язання задач 

(Р. Г. Хазанкін) в процесі 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти 

Січень 

1. Стаття у виданнях країн 

ОЄСР: огляд літератури 

2. Авторське свідоцтво: 

Оформлення заявки на 

реєстрацію авторського права 

Подача документів 

Лютий 

Визначення рівнів 

використання технології 

навчання математиці на 

основі розв’язання задач 

(Р. Г. Хазанкін) в процесі 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти 

Лютий 

1. Стаття у виданнях країн 

ОЄСР: написання анотації та 

основного тексту 

2. Авторське свідоцтво: 

Оформлення заявки на 

реєстрацію авторського права 

Подача документів 

Березень 

Визначення педагогічних 

умов використання 

технології навчання 

математиці на основі 

розв’язання задач 

(Р. Г. Хазанкін) в процесі 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти 

Березень 

1. Стаття у виданнях країн 

ОЄСР: інтерпретація 

результатів та написання 

висновків до статті 

2. Авторське свідоцтво: 

Оформлення заявки на 

реєстрацію авторського права 

Подача документів 

Квітень 

Визначення мети, 

принципів, методів 

використання технології 

Квітень 

1. Стаття у виданнях країн 

ОЄСР: подання статті до 



навчання математиці на 

основі розв’язання задач 

(Р. Г. Хазанкін) в процесі 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти 

редакції та робота з 

рецензентами. 

2. Авторське свідоцтво: 

Оформлення заявки на 

реєстрацію авторського права 

Подача документів 

Травень 

Визначення форм, засобів, 

структурних компонентів, 

критеріїв, показників та 

результатів  використання 

технології навчання 

математиці на основі 

розв’язання задач 

(Р. Г. Хазанкін) в процесі 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти 

Травень 

1. Авторське свідоцтво: 

відправлення документів на 

отримання авторського 

свідоцтва 

Червень 

Модель використання 

технології навчання 

математиці на основі 

розв’язання задач 

(Р. Г. Хазанкін) в процесі 

підготовки майбутніх 

фахівців початкової освіти 

Червень 

1. Авторське свідоцтво: 

отримання авторського 

свідоцтва 

    

 


