Додаток 1 до наказу
МНУ імені В. О. Сухомлинського
від 04.12.2018 № 436
Інформація
про наукову та науково-технічну діяльність факультету
педагогіки та психології за 2018 рік
І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
факультету педагогіки та психології за 2018 рік
а) коротка довідка про факультет
б) науково-педагогічні кадри
в) кількість виконаних робіт та обсяги їх фінансування за останні чотири роки
Категорії
2018 р.
робіт
к-сть од.
тис. гривень
Фундаментальні
3
Прикладні
4
Госпдоговірні
Грантові
г) кількість відкритих у звітному періоді спеціалізованих вчених рад із захисту
кандидатських та докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій;
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)
У 2018 році завершена робота з прикладної наукової теми «Технологічний підхід у
підготовці майбутнього викладача», номер державної реєстрації НДР: 0116U005226
(наук. керівник к.п.н., доцент Середа І.В.) кафедри спеціальної освіти.
Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів:
Визначено сутність та особливості підготовки майбутнього вчителя та викладача в
технологічному контексті.
Обґрунтовано принципи та концепцію педагогічної підготовки майбутнього викладача
у контексті технологічного підходу.
Розроблено теоретичну модель педагогічної підготовки майбутнього викладача у
контексті технологічного підходу, яка містить основні завдання і принципи, форми та
методи підготовки майбутнього викладача в контексті технологічного підходу.
Визначено шляхи формування технологічної компетентності майбутнього викладача.
Практична цінність результатів:
Виявлено якісні показники та критерії рівнів технологічної компетентності
майбутнього викладача щодо застосування сучасних педагогічних технологій у професійній
діяльності.
Створено діагностичний інструментарій для визначення існуючого стану та вихідного
рівня готовності майбутніх вчителів та викладачів до застосування сучасних педагогічних
технологій.
Розроблено методичні рекомендації з використання сучасних педагогічних технологій,
які підвищують якість підготовки майбутнього вчителя та викладача.

У 2018 році видано навчально-методичний посібник (у співавторстві), 2 статті у
науково-метричних виданнях (одноосібна та у співавторстві). Отримано 2 авторських
свідоцтва. Взято участь у Міжнародній науковій конференції (опубліковано тези).
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)
«Теоретико-методологічні засади формування компетенцій у майбутніх
соціальних працівників: регіональний аспект», № 0117U004686, фунд. (наук. кер. Букач
М.М.). В ході роботи над кафедральною темою було виокремлено найбільш проблемні
аспекти зазначеної теми, в результаті чого на базі кафедри соціальної роботи Миколаївського
національного університету імені В. О. Сухомлинського викладачами проводиться робота за
наступними напрямами:
1.
Формування готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з
соціально-незахищеними категоріями населення на основі компетентісного підходу.
2.
Формування готовності майбутніх соціальних працівників до застосування арттерапевтичних технологій у роботі з різними групами клієнтів.
3.
Впровадження моделі формування професійних компетенцій у підготовку
майбутніх фахівців із соціальної роботи та психології щодо роботи з дітьми в складних
життєвих ситуаціях.
4.
Формування психолого-педагогічної готовності у студентів спеціальності
«соціальна робота» до профілактики деліквентної поведінки неповнолітніх.
«Технологізація навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності
педагогів за нозологічним спрямуванням», №0116U005226, прикладна (наук. керівник
Савінова Н.В.).
Результати:
Розроблено та впроваджено у заклади дошкільної освіти (Дошкільний навчальний
заклад № 85 (м. Миколаїв); Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад №
303 (м. Кривий Ріг)), заклади загальної середньої освіти (ЗОШ №15, ЗОШ № 20 м.
Миколаєва; Вознесенська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат) дидактичні моделі та
технології навчально-корекційної та корекційно-виховної діяльності педагогів:
 дидактичні моделі «Театралізована логокорекція словника якісних прикметників дітей
з тяжкими порушеннями мовлення», «Формування навичок мовленнєвого спілкування у
дітей із порушеннями психофізичного розвитку в інклюзивному середовищі» (Савінова Н.В.)
 модель корекції спрямованості особистості дитини (Стельмах Н.В.)
 технологія інформування батьків дітей-логопатів (Кисличенко В.А.);
 технологія фізичної реабілітації осіб з ТПМ (Борулько Д.М,);
 технологій корекційно-виховного процесу у роботі з дітьми з особливими освітніми
потребами (Середа І.В.)
 модель діагностики синтаксичного компонента мовленнєвого висловлювання у
молодших школярів з моторною алалією (Сорочан Ю.Б.)
 модель корекційно-виховної роботи зі старшими дошкільниками (Іванова Т.М.)
Здійснено керівництво магістерськими роботами з зазначеного напряму.
Видано та подано до друку статті у науковометричних та фахових виданнях. Видано
навчально-методичний посібник «Технології корекційно-виховного процесу» (Савінова Н.В.,
Середа І.В., Борулько Д.М.)

«Теорія і практика соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти
в Україні», №0104U010624, фунд., наук. кер. Слюсаренко Н.В., виконавець:
Султанова Н.В.
За виконанням доцентом кафедри спеціальної освіти, к.пед.н. Султановою Н.В.
розкрито й обґрунтовано трансформації змісту соціального виховання в інтернатних
закладах в Україні 1956–2017 рр. з огляду на діалектичний взаємозв’язок означеного процесу
із конкретними, характерними для України, умовами соціально-політичного та соціальноекономічного розвитку держави; зроблено критично-конструктивний аналіз, оцінювання та
узагальнення позитивного історичного досвіду соціального виховання в інтернатних
закладах освіти, який став підґрунтям для розв’язання проблем, що виникають у сучасній
системі інтернатної освіти (підтверджено актами впровадження результатів дослідження) та
сприяв прогнозуванню перспектив її реформування у площині сучасних виховних технологій
та освітніх реформ. Основні результати ІІ етапу науково-дослідницької роботи, що
висвітлені та рекомендовані для запровадження у відповідному навчальному посібнику
Султанової Н.В. (2017 р.) впроваджено в освітній процес вищих закладів освіти та закладів
середньої освіти інтернатного спрямування (шкіл-інтернатів).
«Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному просторі
університету» (прикладна) наук. кер. Будак В.Д.
Розроблено модель формування патріотичної вихованості студентів-музикантів,
педагогічні умови патріотичного виховання студентів-музикантів. Апробовано форми та
методи роботи зі студентами 1-5 курсів спеціальності «Музичне мистецтво», що сприяють
формуванню їхньої патріотичної вихованості, готовності до патріотичного виховання учнів в
подальшій професійній діяльності. Результати дослідження були апробовані у серії
семінарів-практикумів для педагогів-музикантів навчальних закладів: Всеукраїнський
науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання мистецьких дисциплін»
(27.03.2018р. – 30.03.2018р.), Всеукраїнський науково-методичний семінар з проблем
фортепіанної підготовки учнів та студентів закладів мистецького спрямування (27.03.2018р.),
ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука. Студентство. Сучасність.
Гуманістичні ідеї В.О. Сухомлинського як фактор саморозвитку особистості», секція
«Формування національної свідомості студентської молоді засобами музичного мистецтва»
(17.05.2018р. - 18.05.2018р.), Науковий семінар «Національно-патріотичне виховання
засобами музичного мистецтва» (16.05.2018р.), Всеукраїнський науково-практичний семінар
«Особливості підготовки майбутніх учителів до викладання предметів мистецької освітньої
галузі в умовах Нової української школи: зміст, методики, технології» (25.10.2018р.).
Проведено: концерт-лекцію інструментальної музики, присвячену роковинам та
пам’ятним датам української музичної культури (12.01.2018р.), концерт, присвячений
Всесвітньому дню рідної мови «Мово моя журавлина»(21.02.2018р.), Всеукраїнський
фестиваль-конкурс «Мистецька феєрія» (27.03.2018р. – 31.03.2018р.) у рамках якого
проводились: Конкурс фортепіанного виконавства «LudusRoyalis» (27.03.2018р.), Конкурс
інструментального виконавства «Златограй» (28.03.2018р.), Конкурс художнього слова
«Поетична зірка» (29.03.2018р.), Конкурс «Золоті голоси» (30.03.2018р.); гітарний флешмоб,
який відбувся на честь святкування Дня Європи (19.05.2018р.), науковий пікнік (16.06.2018
р.) тощо.
З теми дослідження було видано 2 монографії, 1 підручник, 6 посібників, 21 стаття, з
них у наукометричній базі Web of Science – 1 (Васильєва Л.Л.), фахових виданнях – 6, у
наукометричних зарубіжних – 11. Отримано 18 авторських свідоцтв. Захищено дисертацію
Ілечко М.П. – дисертація за спеціальністю музичне мистецтво (диплом кандидата наук ДК
№048772 від 23.10.2018р.).

Упроваджено за межами закладу вищої освіти 9 науково-методичних розробок, в
межах навчального закладу - 5. До дослідження були залучені студенти, які захистили 7
магістерських робіт.
«Хронопсихологічне прогнозування особливостей розвитку та психосоматичного
стану осіб із особливими потребами», № 0116U005588, фунд., нак. кер. Савенкова І. І.
Вивчено та схарактеризовано основні психотипи та соматотипи осіб із особливими
потребами у межах хронопсихологічного підходу. Описано основні підходи щодо
підвищення ефективності профілактики психосоматичних порушень осіб із особливими
потребами засобами диференціації часових характеристик.
Визначено соціально-психологічні характеристики осіб із особливими освітніми
потребами; схарактеризовано особливості ґенези особливих освітніх потреб в умовах сім’ї;
розкрито взаємозв’язок певних особистісних характеристик із особливими освітніми
потребами осіб; визначено специфіку формування професійного самовизначення осіб
підліткового віку в сучасному світі; з’ясовано особливості формування індивідуальних
освітніх траєкторій молоді тощо. Визначено та схарактеризовано типи особливих потреб
дитини в контексті її взаємодії з соціальними інституціями різних систем.
Розроблено та обґрунтовано системний підхід у процесі аналізу функціонування дітей
із особливими потребами. Ґрунтуючись на системному підході, схарактеризовано системну
модель функціонування та психологічного супроводу осіб із особливими потребами.
Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів, отриманих у 2018 р.
1. Поглиблено поняття «особи з особливими освітніми потребами»; схарактеризовано
особливості ґенези осіб із особливими освітніми потребами.
2.Визначено соціально-психологічні критерії хронопсихологічного прогнозування
розвитку особистості.
3. Розроблено алгоритм хронопсихологічного прогнозування психосоматичного стану
осіб із особливими потребами.
4. Розроблено модель функціонування та психологічного супроводу осіб із
особливими потребами у межах системного підходу.
5. Висвітлено особливості супроводу осіб із особливими освітніми потребами та їх
сімей.
6. Виокремлено та схарактеризовано особливі потреби дитини у контексті взаємодії з
системами різних рівнів.
Отримані результати дозволять здійснювати ефективну психологічну діагностику та
психологічний супровід осіб із особливими потребами у межах системного підходу з
урахуванням взаємовпливу та взаємодії систем різних рівнів: індивідуальної системи,
мікросистеми та макросистеми.
Результати дослідження впроваджено у практику роботи навчальних та соціальних
установ Миколаєва та області; апробовано на круглих столах за участю партнерів та
замовників дослідження.
«Методологічне забезпечення роботи фахівців
соціономічних професій в
силових структурах», №0118U004290, прикл., наук. кер. Литвиненко І.С.
Розроблено модель професійної діяльності представників соціономічних професій в
силових структурах.
1. Поглиблено поняття «соціономічні професії»; охарактеризовано особливості
професійної діяльності представників соціономічних професій в силових структурах.
2.Визначено
соціально-психологічні
критерії
професійної
компетентності
представників соціономічних професій в силових структурах.
3. Розроблено Модель професійної діяльності представників соціономічних професій
в силових структурах.

5. Висвітлено особливості професійної діяльності і професійно важливі якості
представників соціономічних професій в силових структурах.
6. Виокремлено та схарактеризовано особливі вимоги представників соціономічних
професій в силових структурах.
ІІІ. Розробки, які впроваджено у 2018 році за межами закладу вищої освіти або
наукової установи (відповідно до таблиці, тільки ті, на які є акти впровадження або
договори):
№
з/
п

Назва та автори
розробки

1

2

1

Методика
«Формування
у
учнів 5-7 класів
ціннісного
ставлення
до
музичного
мистецтва» Шкода
А.І., наук. керівник
Аристова Л.С.

2

Методика
«Розвиток музичних
здібностей
молодших школярів
на
уроках
музичного
мистецтва» Костюк
Є.В., наук. керівник
Аристова Л.С.

3 Підручник
інтегрованого курсу
для 1 класу закладів
загальної середньої
освіти «Мистецтво»
/Калініченко О.В.,
Аристова Л.С. гриф
МОНУ
(наказ
МОНУ
від
06.07.2018р. №734)

Важливі
показники, які
характеризують
рівень отриманого
наукового
результату; переваги
над аналогами,
економічний,
соціальний ефект

3
Навчання
за
пропонованою
методикою виявило
підвищення
рівня
сформованості
ціннісного
ставлення
учнів
експериментальних
класів
та
покращення
рівня
викладання
предмету «Музичне
мистецтво».
Навчання
за
запропонованою
методикою виявило
підвищення рівнів
розвитку музичних
здібностей
учнів
експериментальних
класів
та
покращення
рівня
викладання
предмету «Музичне
мистецтво».
Підручник
Нової
української школи,
пропонує один із
шляхів
реалізації
нових підходів до
навчання учнів 1
класів,
пропонує
один із варіантів
викладання
інтегрованого курсу
«Мистецтво»,
що
включає 2 предмети:

Місце впровадження
(назва організації,
відомча належність,
адреса)

4

Дата акту
впровадження

Практичні
результати, які
отримано закладом
вищої освіти
/науковою
установою від
впровадження
(обладнання,
обсяг отриманих
коштів,
налагоджено
співпрацю для
подальшої роботи
тощо)

5

6

Перша
українська
гімназія імені Миколи
Аркаса м. Миколаєва;
м.Миколаїв,
вул.
Нікольська 34.

Акт впровадження
№39
від
23.02.2018р.

угода
співпрацю

про

НВК
№1
«Семиквіточка»;
м.Миколаїв, вул. 28
Армії, 6,7

Акт впровадження
№14/7-14/1
від
23.04.2018р.

угода
співпрацю

про

комунальний заклад
«Луцький навчальновиховний комплекс
№26 Луцької міської
ради Волинської
області.

Протокол
педагогічної ради
№5 від 16.05.2018
р.

43026, Волинська
обл., місто Луцьк,
вулиця Кравчука,
будинок 30

налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи в
якості
експериментальног
о майданчика для
апробації
подальших
результатів
дослідження

4 Підручник
інтегрованого курсу
для 1 класу закладів
загальної середньої
освіти «Мистецтво»
/Калініченко О.В.,
Аристова Л.С. гриф
МОНУ
(наказ
МОНУ
від
06.07.2018р. №734)

5

Підручник
інтегрованого курсу
для 1 класу закладів
загальної середньої
освіти «Мистецтво»
/Калініченко О.В.,
Аристова Л.С. гриф
МОНУ
(наказ
МОНУ
від
06.07.2018р. №734)

6

Підручник
інтегрованого курсу
для 1 класу закладів
загальної середньої
освіти «Мистецтво»
/Калініченко О.В.,
Аристова Л.С. гриф
МОНУ
(наказ
МОНУ
від
06.07.2018р. №734)

7

8

Методична
розробка
«Патріотичний захід
«ІІІ Козацьки ігри»»
Кузнецова
О.А.,
Стріхар
О.І.,
Хайрулліна Ю.О.

Методична
розробка
«Патріотичний захід
«ІІІ Козацьки ігри»»
Кузнецова
О.А.,
Стріхар
О.І.,
Хайрулліна Ю.О.

образотворче
і
музичне мистецтво.
Підручник
Нової
української школи,
пропонує один із
шляхів
реалізації
нових підходів до
навчання учнів 1
класів,
пропонує
один із варіантів
викладання
інтегрованого курсу
«Мистецтво»,
що
включає 2 предмети:
образотворче
і
музичне мистецтво.
Підручник
Нової
української школи,
пропонує один із
шляхів
реалізації
нових підходів до
навчання учнів 1
класів,
пропонує
один із варіантів
викладання
інтегрованого курсу
«Мистецтво»,
що
включає 2 предмети:
образотворче
і
музичне мистецтво.
Підручник
Нової
української школи,
пропонує один із
шляхів
реалізації
нових підходів до
навчання учнів 1
класів,
пропонує
один із варіантів
викладання
інтегрованого курсу
«Мистецтво»,
що
включає 2 предмети:
образотворче
і
музичне мистецтво.
Розробка
патріотичного
заходу
з
метою
формування певних
компетенцій
студенів
ВНЗ,
описаних у науковій
темі

Розробка
патріотичного
заходу
з
метою
формування певних
компетенцій
студенів
ВНЗ,
описаних у науковій

Імстичівська ЗОШ ІІІІ ступеня Іршавської
районної ради
Закарпатської області.
90134, Закарпатська
обл., Імстичово, вул.
Центральна, 26

Протокол
педагогічної ради
№7 від 16.05.2018
р.

налагоджено
співпрацю для
подальшої роботи в
якості
експериментальног
о майданчика для
апробації
подальших
результатів
дослідження

Міліївська ЗОШ І-ІІІ
ступеня ім. Дмитра
Загула Вижницької
міської ради
Чернівецької області.
59220,
Чернівецька область,
Вижницький район,
с.Мілієве, вул.
Шкільна, 1

Протокол
педагогічної ради
№6 від 21.05.2018
р.

налагоджено
співпрацю для
подальшої роботи в
якості
експериментальног
о майданчика для
апробації
подальших
результатів
дослідження

Сокільчинська ЗОШ
І-ІІІ ступеня
Попільнянської
селищної ради
Житомирської області.
13525, Житомирська
обл., Попільнянський
р-н, Сокільча, вул.
Шкільна, 2

Протокол
педагогічної ради
№6 від 16.05.2018
р.

налагоджено
співпрацю для
подальшої роботи в
якості
експериментальног
о майданчика для
апробації
подальших
результатів
дослідження

Територіальна
козацька громада
Миколаєва

м.

Громадська
організація «Учасників
та інвалідів АТО» м.
Миколаїв

Акт
впровадження
29.11.18

від

Акт
впровадження від
03.12.18

налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи з
метою
впровадження
наукової
теми
«Військовопатріотичне
виховання молоді в
освітньо-виховному
просторі
університету»
налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи з
метою
впровадження
наукової
теми
«Національно-

темі

9

Узагальнення
досвіду практичної
роботи зі створення
та
впровадження
соціальної освітньої
послуги
«Університет
третього віку»
Автори:
М.М.Букач,
Н.В.Клименюк;
Д.В.Прасол,
В.М.Ярошенко

впровадження
в
практику
новітніх
освітніх технологій
зорієнтованих
на
всебічний розвиток
особистості
протягом
всього
життя,
здатної
адекватно реагувати
на
швидкі
інформаційні потоки
та соціальні зміни.

Кафедра
соціальної
роботи
МНУ
ім.В.О.Сухомлинськог
о. Вул. Нікольська 24;
Департамент праці та
соціального
захисту
населення
Миколаївської міської
ради. Вул.М.Морська
19

Протокол засідання
Координаційної
ради
з
питань
Громадського
бюджету
м.Миколаєва
від
22.02.2018 №8;
Протокол засідання
Координаційної
ради
з
питань
Громадського
бюджету
м.Миколаєва
від
22.02.2018 №9;
Науковоінформаційне
видання«Фестиваль
людей поважного
віку
«Рух
продовжує
молодість»:
Рекомендовано
Вченою
радою
факультету
педагогіки
та
психології
Миколаївського
національного
університету
ім.
В.О.Сухомлинськог
о
протокол № 9 від
18.04. 2018 року

патріотичне
виховання
студентської молоді
засобами
музичного
мистецтва»
Практичний
результат:
проведення
Всеукраїнського
культурноспортивного
фестивалю
для
людей поважного
віку
«Рух
продовжує
молодість» який є
одним із етапів
Європейського
фестивалю
«LifeisBeautiful» що
проходив
у
м.Михаловци
(Словакія), м.Варна
(Болгарія), м.Львов
(Україна).
Обсяг отриманих
коштів: Фестиваль
"Рух
продовжує
молодість"
став
одним з проектівпереможцівконкурс
у
«Громадський
бюджет»
м.
Миколаєва
2018
року.
На
його
проведення
спрямовано кошти з
міського бюджету в
розмірі 199,740 грн.
Проект
підготовлено
викладачами
кафедри соціальної
роботи, автор –
доктор
педагогічних наук,
професор
М.М.Букач.
Налагоджено
співпрацю для
подальшої роботи :
департамент праці
та
соціального
захисту населення
Миколаївської
міської
ради;
управління з питань
культури
та
культурної
спадщини
Миколаївської
міської
ради;

Технологія
подолання агресії у
адиктивних клієнтів
соціальнореабілітаційного
центру
Автори:
Букач
М.М.,
Михальчук В.С.
11 Методика
оптимізації
взаємостосунків
суб’єктів
опікунської сім’ї
Автори: Клименюк
Н.В.
Панібратець А.А.
10

12

13

14

Методика
діагностики рівня
соціального захисту
військовослужбовці
в
в
рамках
військового
комісаріату
Автори:
Клименюк Н.В.
Пилипюк О.О.
Корекційна
технологія
соціальної
реабілітації
чоловіків
звільнених
з
пенітенціарних
установ
Автори:
Букач
М.М.
Петренко Н.С.

Технологія
підтримки
соціальної
активності людей
пенсійного віку
Автори:
Клименюк Н.В.
Пашкова І.І.

управління
у
справах
фізичної
культури і спорту
Миколаївської
міської ради;
Розробка
та Благодійна організація Акт впровадження від 11.05. Угода
про
впровадження арт- Миколаївського центру 2018 р.
співробітництво
терапевтичної
соціальної реабілітації
програми
«Відновлення»
реабілітації сприяла
позитивній динаміці
зменшення
агресивності
у
клієнтів.
Впровадження
Служба у справах дітей Акт впровадження від Угода
про
спеціально
адміністрації
співробітництво
16.05. 2018 р.
розробленого
центрального
району
тренінгового
Миколаївської міської
комплексу
в ради
життєдіяльність
опікунських
сімей
сприяло підвищенню
якості
міжособистісних
стосунків між дітьми
та
опікунами
в
опікунських сім’ях
Впровадження
Заводський районний Акт впровадження від Налагоджено
системи методів з військовий комісаріат
співпрацю для
15.05. 2018 р.
метою
виявлення
подальшої роботи
потреб
військовослужбовці
в спряло якісній
діагностиці
щодо
рівня їх соціальної
захищеності.
Практичне
Миколаївський
впровадження
міський
центр
корекційних
реінтеграції бездомних
тренінгів
в громадян
операційну систему
центру реінтеграції
бездомних громадян
засвідчило
позитивні зрушення
у підвищенні рівня
соціалізованості
колишніх
звільнених
із
пенітенціарних
установ
Розробка
та Громадська організація
впровадження
у «Освітній
центр
діяльність
«Університет третього
освітнього центру віку»
«Університет
третього
віку»
комплексної
програми підтримки
соціальної
активності
людей
поважного
віку

Акт впровадження від Угода
про
05.05.2018р.
співробітництво

Акт впровадження Налагоджено
співпрацю для
від 07.05.2018 р.
подальшої роботи

15

Методика адаптації
першокласників до
школи
Автори:
Клименюк Н.В.
Красняник Л.С.

16

Методика
підвищення
інформативності
клієнтів
різних
вікових груп щодо
профілактичних мір
з проблеми протидії
торгівлі людьми.
Автори:
Букач
М.М.,
Клименюк Є.Є.

17

Технологія
підтримки
когнітивних
можливостей людей
пенсійного віку
Автор:
Клименюк Н.В.

18

Модель підготовки
майбутніх вчителівлогопедів до роботи
в
умовах
розвивального
активно-ігрового
середовища
Автори: Савінова

засобами
декоративноприкладних технік.
Впровадження
спеціально
розробленої
програми адаптації
першокласників до
школи за спадщиною
В.О.Сухомлинського
сприяло підвищенню
рівня адаптованості
до шкільних умов у
першокласників.
Впровадження
діагностики
та
інформативних
заходів заходів в
практичну
реалізацію
бібліотечної
установи
сприяло
підвищенню
поінформованості
клієнтів
різних
вікових
груп
науковопедагогічної
бібліотеки
щодо
профілактичних мір
з проблеми протидії
торгівлі людьми.
впровадження в
практику новітніх
освітніх технологій
зорієнтованих на
підтримку та
розвиток когнітивних
здібностей у людей
похилого віку

Впровадження
моделі
дає
можливість
за
допомогою майстеркласів,
індивідуальних
логопедичних
консультацій
для

Мар’ївська
загальноосвітня школа

про
Акт впровадження Угода
співробітництво
від 10.05. 2018 р.

Науково-педагогічна
бібліотека
м. Миколаєва

Акт впровадження
від 10.05. 2018 р.
від 25.04. 2018 р.

Кафедра соціальної
роботи МНУ
ім.В.О.Сухомлинського
. Вул. Нікольська 24;
Науково-педагогічна
бібліотека міста
Миколаєва. Вул.
Адміральська 31

Протокол засідання
Координаційної
ради з питань
Громадського
бюджету
м.Миколаєва від
22.02.2018 №8;

Дошкільний
навчальний заклад №
85 м. Миколаєва

Налагоджено
співпрацю для
подальшої роботи

Практичний
результат: відкриття
інформаційнокомп’ютерного
центру для людей
поважного віку
Обсяг отриманих
коштів: 198,385
Протокол засідання грн. в межах
Координаційної
конкурсу
ради з питань
«Громадський
Громадського
бюджет Миколаєва»
бюджету
Налагоджено
м.Миколаєва від
співпрацю для
22.02.2018 №9;
подальшої роботи:
департамент праці
та соціального
захисту населення
Миколаївської
міської ради;
Науково-педагогічна
бібліотека міста
Миколаєва
Акт впровадження налагоджено
№ 17 від 15.01.2018 співпрацю
для
подальшої роботи в
якості
експериментальног
о майданчика для
апробації
подальших

Н.В., Черних А.В.

19

Модель формування
культури
міжособистісного
спілкування
молодших школярів
з
тяжкими
порушеннями
мовлення.
Автори: Савінова
Н.В., Чебан М.О.

20

Модель
розвитку
пізнавальних
інтересів
учнів
молодшого
шкільного віку.
Автори:
Савінова
Н.В.,
Іваскевич Г.Ю.

21

Модель формування
загальнолюдських
цінностей
у
навчальновиховному процесі
початкової школи
для дітей з тяжкими
порушеннями
мовлення.
Автори:
Савінова
Н.В.,
Бурлак А.В.
Модель формування
культури поведінки
молодших школярів
з
тяжкими
порушеннями
мовлення
у
позаурочній
діяльності.
Автори:
Савінова Н.В.,
Шибанова К.В.
Модель формування
гуманної соціальноактивної
особистості дитини
з
мовленнєвими
порушеннями
за
спадщиною
В.О.Сухомлинськог
о
Автори:
Стельмах Н.В.,
Осокіна О.М

22

23

батьків створювати
сприятливе
для
дитини розвивальне
активно-ігрове
середовище.
Впровадження
моделі
дозволяє
сформувати
у
молодших школярів
теоретичні
і
практичні навички
міжособистісного
спілкування
на
уроках
з
ознайомлення
з
природничим
та
суспільним
довкіллям.
Впровадження
моделі
дозволяє
розвивати
пізнавальні інтереси
учнів з тяжкими
порушеннями
мовлення на уроках
природознавства.

результатів
дослідження

Миколаївська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 15

Акт впровадження
№ 69 від 12.04.2018

налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи в
якості
експериментальног
о майданчика для
апробації
подальших
результатів
дослідження

Миколаївська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 15

Акт впровадження
№ 66 від 06.04.2018

Впровадження
моделі
дозволяє
більш
ефективно
виховувати
загальнолюдські
духовні цінності у
молодших школярів
з
тяжкими
порушеннями
мовлення в процесі
індивідуальних
та
групових занять.
Впровадження
моделі
дозволяє
розвивати в учнів
молодшого
шкільного
віку
теоретичні
та
практичні навички
щодо застосування
загальних
правил
поведінки.

Миколаївська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 15

Акт впровадження
№ 68 від 12.04.2018

налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи в
якості
експериментальног
о майданчика для
апробації
подальших
результатів
дослідження
налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи в
якості
експериментальног
о майданчика для
апробації
подальших
результатів
дослідження

Вознесенська
спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат

Акт впровадження
№ 18 від 16.05.2018

налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи в
якості
експериментальног
о майданчика для
апробації
подальших
результатів
дослідження

Впровадження
моделі
дає
можливість
за
допомогою
індивідуальних
та
групових
занять,
морально-етичних
бесід (за спадщиною
В.О.Сухомлинського
)
сприяти
формуванню
гуманної соціально-

Комунальний
комбінований
дошкільний
навчальний заклад №
303 (м.Кривий Ріг)

Акт
про
впровадження № 97
від 26.04.2018

налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи в
якості
експериментальног
о майданчика для
апробації
подальших
результатів
дослідження

24

Науково-методичні
рекомендації
з
використання
технологічного
підходу у підготовці
та
практичній
діяльності вчителя
та
викладача.
Автор: Середа І.В.

25

«Теорія і практика
соціального
виховання дітей в
інтернатних
закладах освіти в
Україні»
Автор: Султанова
Н.В.

26

Модель формування
знань про здоровий
спосіб
життя
у
молодших школярів
в
інклюзивному
середовищі.
Автори:
Кисличенко
В.А.
Романенко А.І.

27

Модель
валеологічного
виховання
молодших школярів
з
тяжкими
порушеннями
мовлення засобами
народних традицій.
Автори: Борулько
Д.М., Єгорова Т.А.

28

Модель формування
знань про здоровий
спосіб
життя
у
молодших школярів
з
тяжкими
порушеннями

активної особистості
дитини
з
мовленнєвими
порушеннями
Використання
матеріалів розробки
сприяє підвищенню
ефективності
практичної роботи
класних керівників,
психологів,
соціальних
та
спеціальних
педагогів. Особливої
актуальності
вони
набувають з огляду
реалізації концепції
«Нова
українська
школа» та
забезпечення
принципів
інклюзивного
навчання.
На основі критичноконструктивного
аналізу оцінено та
узагальнено
позитивний
історичний
досвід
соціального
виховання
в
інтернатних
закладах освіти.
Впровадження
моделі
дозволяє
більш
ефективно
формувати знання
молодших школярів
про здоровий спосіб
життя
в
інклюзивному
середовищі.
Впровадження
моделі
дає
можливість
більш
ефективно
формувати
валеологічні знання
у
молодших
школярів з тяжкими
порушеннями
мовлення на основі
використання
народних традицій
здорового способу
життя.
Впровадження
моделі
дає
можливість
більш
ефективно
формувати
у
молодших школярів

МЗОШ №
Миколаєва

20

м.

Довідка № 75 від
23.03.2018

налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи в
якості
експериментальног
о майданчика для
апробації
подальших
результатів
дослідження

Комунальний заклад
«Загальноосвітня
школа-інтернат
І-ІІІ
ступенів
–
центр
загальної і профільної
освіти та комплексної
реабілітації»
Миколаївської
обласної ради

Акт впровадження
№
492
від
17.04.2018

Білгород-Дністровська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 11
Одеської області

Акт впровадження
від 05.03.2018

Миколаївська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 15

Акт № 69
12.04.2018

від

налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи в
якості
експериментальног
о майданчика для
апробації
подальших
результатів
дослідження
налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи в
якості
експериментальног
о майданчика для
апробації
подальших
результатів
дослідження
налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи в
якості
експериментальног
о майданчика для
апробації
подальших
результатів
дослідження

Миколаївська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 15

Акт № 66
06.04.2018

від

налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи в
якості
експериментальног
о майданчика для

29

мовлення
у
позаурочній
діяльності
за
спадщиною
В.О.Сухомлинськог
о Автори: Борулько
Д.М.,
Рубльова Ю.О.
Технологія
соціального
виховання дітей в
інтернатних
закладах
освіти
Автор: Султанова
Н.В.

30

Технологія
соціального
виховання дітей в
інтернатних
закладах
освіти
Автор: Султанова
Н.В.

31

Технологія
соціального
виховання дітей в
інтернатних
закладах
освіти
Автор: Султанова
Н.В.

32

Технологія
соціального
виховання дітей в
інтернатних
закладах
освіти
Автор: Султанова
Н.В.

33

Технологія
соціального
виховання дітей в
інтернатних
закладах
освіти
Автор: Султанова
Н.В.

34

Модель формування
екологічної
культури засобами
ігрової діяльності у
дошкільників
із

з ТПМ теоретичні та
практичні навички
щодо
здорового
способу життя у
позаурочній
діяльності
за
спадщиною
В.О.Сухомлинського
Підвищення
соціальної зрілості
та
життєвої
компетентності
випускників
інтернатних установ
в оновлених умовах
інституційного
утримання
й
виховання дітей
Підвищення
соціальної зрілості
та
життєвої
компетентності
випускників
інтернатних установ
в оновлених умовах
інституційного
утримання
й
виховання дітей
Підвищення
соціальної зрілості
та
життєвої
компетентності
випускників
інтернатних установ
в оновлених умовах
інституційного
утримання
й
виховання дітей
Підвищення
соціальної зрілості
та
життєвої
компетентності
випускників
інтернатних установ
в оновлених умовах
інституційного
утримання
й
виховання дітей
Підвищення
соціальної зрілості
та
життєвої
компетентності
випускників
інтернатних установ
в оновлених умовах
інституційного
утримання
й
виховання дітей
Впровадження
моделі дає
можливість більш
ефективно
формувати у

апробації
подальших
результатів
дослідження

Дрогобицький
державний
педагогічний
університет
Івана Франка

Акт впровадження
№
348
від
29.03.2018 р.
імені

ДВНЗ
«Прикарпатський
національний
університет
імені
Василя Стефаника»

Акт впровадження
№ 01-15/03/478 від
02.04.2018 р.

Калинівська
спеціальна
школаінтернат І-ІІІ ступенів
Херсонської обласної
ради

Акт впровадження
№
389
від
06.04.2018 р.

КВНЗ
«Херсонська
академія неперервної
освіти»

Акт впровадження
№ 01-25/171 від
19.03.2018 р.

Одеський
національний
політехнічний
університет

Акт впровадження
№ 694/138-06 від
26.03.2018 р.

Дошкільний
навчальний заклад №
85 м. Миколаєва.

Акт впровадження
від 26.06.2018

Налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи у
частині підвищення
професійної
компетентності
майбутніх
педагогічних
фахівців у галузі
середньої освіти
Налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи у
частині підвищення
професійної
компетентності
майбутніх
педагогічних
фахівців у галузі
середньої освіти
Налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи у
частині підвищення
професійної
компетентності
майбутніх
педагогічних
фахівців у галузі
середньої освіти
Налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи у
частині підвищення
професійної
компетентності
майбутніх
педагогічних
фахівців у галузі
середньої освіти
Налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи у
частині підвищення
професійної
компетентності
майбутніх
педагогічних
фахівців у галузі
середньої освіти
Підвищення рівня
екологічної
культури
дошкільників із
ТПМ

ТПМ
Автори: Стельмах
Н.В.,
Ошлакова
М.В.
Програма
психологічного
супроводу дітей з
особливими
потребами з позиції
психології часу
Автори:
д.психол.н., проф.
Савенкова
І.І.,
магістрант
Степанюк
Л.С.
Кафедра психології

дошкільників із
ТПМ екологічну
культуру засобами
ігрової діяльності
Доведено
ефективність
психологічного
супроводу дітей з
особливими
потребами з позиції
психології часу.

36

Програма
психологічного
супроводу
психосоматичних
розладів
у
вихованців
позашкільного
навчального закладу
Автори:
д.психол.н., проф.
Савенкова
І.І.,
магістрант
Ярошенко
О.В.
Кафедра психології

Доведено
ефективність
застосування
програми
психологічного
супроводу
психосоматичних
розладів
у
вихованців
позашкільного
навчального закладу

37

Підвищення
Хронопсихологічни
ефективності
й
підхід
у
ампліпульстерапії
діагностиці
та
методом
корекції
осіб
із
хронометрування
особливими
для
осіб
із потребами.
особливими
потребами
Савенкова І.І.
Психологічні
Застосування
рекомендації
системного підходу
батькам,
які в роботі з сім’ями,
виховують дітей із які виховують дітей
особливими
із особлвими
потребами,
щодо потребами
ефективної
взаємодії
у
батьківській
підсистемі.
Кучманич І.М.
Авторська
Застосування

35

38

39

Лисогірський заклад
загальної
середньої
освіти
№1,
Первомайської
районної
ради
Миколаївської області.

Акт
про
впровадження № 33
від 22.02.2018

Міська станція юних
натуралісті,
м.
Миколаїв

Акт
про
впровадження № 5
від 13.02.2018

Медичний центр
«ОДРЕКС», м. Одеса

Патент на винахід
№ 124992

Налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи.
Практичне
значення
наданої
програми
психологічного
супроводу дітей з
особливими
потребами з позиції
психології
часу
полягає
у
підвищенні
ефективності
впливу
на
психологічний
розвитку дітей з
особливими
потребами, а також
на
формування
конструктивних
взаємин
з
оточуючими.
Налагоджено
співпрацю
для
подальшої роботи.
Надано
інформаційнопросвітницьку
допомогу
щодо
психологічного
супроводу
психосоматичних
розладів
у
вихованців
позашкільного
навчального
закладу.
Налагоджено
співпрацю

Миколаївського
обласного
центру
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді

Довідка
№443/01
від 17.05.2018 р.

Налагоджено
співпрацю

Сімейного

Довідка №102018-1

Налагоджено

40

41

42

корекційнорозвивальна
програма
«Навчаюсь
із
задоволенням».
Опанасенко Л.А.
Цикл тренінгових
занять
«На
перехресті»
для
підлітків
та
старшокласників
Опанасенко Л. А.,
Кучманич І.М.

системного підходу
в роботі з дітьми, які
мають
особливі
освітні потреби

психологічного центру
«Клуб
неслухняних
дітей»

від 10.10.2018 р.)

співпрацю

Застосування
системного підходу
в роботі з дітьми, які
мають
особливі
освітні потреби

Братської
районної
державної
адміністрації
Миколаївської області

Довідка №883-0129 від 27.08.2018 р.

Налагоджено
співпрацю

Методичні
рекомендації щодо
психологічного
супроводу
дітей
аутичного спектру
Савенкова
І.І.,
Мухіна
Л.М.,
Шевченко В.В.
Модель професійної
діяльності
представників
соціономічних
професій в силових
структурах
Чугуєва І.Є.

Враховування
хронопсихологічног
о підходу щодо
супроводу
дітей
аутичного спектру.

Миколаївського
центру
соціальної
реабілітації
дітейінвалідів «Мрія»

Довідка №24
23.02.2018 р

Налагоджено
співпрацю.

Модель професійної
діяльності
представників
соціономічних
професій в силових
структурах

в Національному
університеті
кораблебудування
імені адмірала
Макарова

Акт впровадження
від 30.10.2018

від

Налагоджено
співпрацю в якості
майданчика для
апробації
результатів
дослідження

Розробки, які упроваджено в межах навчального закладу:
№
з/
п

1

2

3

Назва розробки (методики,
технології, лабораторного
практикуму,
спецкурсу,
факультативу, навчального
посібника,
методичних
рекомендацій тощо)
автори розробки, назва кафедри
Методичні рекомендації
«Розвиток
вокальних
здібностей
майбутнього
вчителя
музичного
мистецтва на заняттях з
постановки
голосу»
Малашевич О.О., наук.
кер. Стріхар О.І.

Методика
формування
професійної
компетентності,
тема:
«Публічний виступ як
елемент
формування
професійної
компетентності
майбутнього
вчителя
музичного
мистецтва»
Крива В.С., наук. кер.
Парфентьєва І.П.
Методична
модель

Важливі показники, які
характеризують рівень
отриманого наукового
продукту; переваги над
аналогами (теоретична
новизна)

Напрям підготовки,
спеціальність, назва
навчальної дисципліни

Дата акту
(довідки)
впровадження

Практичні
результати, які
отримані від
впровадження

Розроблено методичні
рекомендації

014.13. Середня освіта
(музичне мистецтво);
дисципліни:
«Вокально-хорове
виконавство
з
методикою
викладання»,
«Методика викладання
сольного співу»

Протокол
Вченої ради
факультету
педагогіки та
психології
№9 від
18.04.2018р.

Розроблено
і
теоретично
обґрунтовано методику
формування
професійної
компетентності

014.13. Середня освіта
(музичне мистецтво);
дисципліни:
«Інструментальне
виконавство
з
методикою
його
викладання»

Протокол
Вченої ради
факультету
педагогіки та
психології
№9
від
18.04.2018р.

Використання
методичних
рекомендацій
сприяло
підвищенню
розвитку
вокальних
здібностей
студентів
на
заняттях
з
постановки
голосу
Підвищення
професійної
компетентності
студентів

Розроблено

014.13. Середня освіта

Протокол

і

Покращення

«Формування
організаторських
здібностей
майбутнього
вчителя
музичного
мистецтва
у
процесі
роботи
з
хоровим
колективом»
Кузьміна
Л.А.,
наук.
кер.
Парфентьєва І.П.
Методичні рекомендації
«Формування професійних
компетенцій майбутнього
вчителя
музичного
мистецтва на прикладі
роботи
з
хровим
колективом»
Матвійчук
К.О.,
наук.
кер.
Парфентьєва І.П.

теоретично
обґрунтовано прийоми
та методичну модель
для
формування
організаторських
здібностей
майбутнього вчителя
музичного мистецтва

(музичне мистецтво);
дисципліни: «Хоровий
клас»

Вченої ради
факультету
педагогіки та
психології
№9
від
18.04.2018р.

рівнів
сформованості
організаторських
здібностей
майбутнього
вчителя
музичного
мистецтва

Розроблено
і
теоретично
обґрунтовано прийоми
та
методичні
рекомендації
формування
професійних
компетенцій
майбутнього вчителя
музичного мистецтва в
умовах
роботи
зі
студентами
спеціальності
«Музичне мистецтво»

014.13. Середня освіта
(музичне мистецтво);
дисципліни: «Хоровий
клас»,
«Хорове
диригування»,
«Постановка голосу»

Протокол
Вченої ради
факультету
педагогіки та
психології
№9 від
18.04.2018р.

5

Модель
формування
патріотичної вихованості
студентів-музикантів, тема
«Патріотичне виховання
майбутнього
учителя
музичного мистецтва в
умовах освітньо-виховного
середовища педагогічного
університету» Кравчук Л.,
наук. кер. Васильєва Л.Л.

Розроблено
і
теоретично
обґрунтовано
педагогічні
умови
патріотичного
виховання студентівмузикантів, методичні
рекомендації
щодо
виховання студентів в
умовах
освітньовиховного середовища
в процесі підготовки
фахівців спеціальності
«Музичне мистецтво»

014.13. Середня освіта
(музичне мистецтво);
дисципліни
«Аналіз
музичних
творів»,
«Інструментальне
виконавство»,
«Підготовка
вчителя
музичного мистецтва
до
громадянського
виховання»

Протокол
Вченої ради
факультету
педагогіки та
психології
№9 від
18.04.2018р.

6

Навчальний
посібник
«Клінічна
психологія»,
д.психол.н., Савенкова І.І.

Висвітлено особливості
хронопсихологічного
підходу у розумінні
осіб із особливими
потребами;
виокремлено
психотипи
та
соматотипи осіб із
особливими потребами.

053 Психологія
«Нейропсихологія та
клінічна психологія»

Витяг з
проколу
засідання
Вченої ради
університету
№15 від
03.03.2018 р.

Підвищення
рівня
сформованості
професійних
компетенцій,
покращення
показників
в
інформаційнопізнавальному,
особистісному та
рефлексивно—
цінному
компонентах в
умовах
експерименту
Запропоновані
форми та методи
роботи сприяли
формуванню
патріотичної
вихованості
студентів,
готовності
до
патріотичного
виховання учнів
в
подальшій
професійній
діяльності;
інтенсивний
розвиток
патріотичних
якостей
у
студентів
Запропоновано
алгоритм
та
модель
хронопсихологіч
ного
прогнозування
психосоматично
го стану осіб із
особливими
потребами

7

Методичні рекомендації
«Методичні рекомендації
щодо
психологічного
супроводу дітей аутичного
спектру»

Уточнено
поняття
«діти
аутичного
спектру»,
розкрито
особливості
психологічного
супроводу таких дітей

053 Психологія

Довідка № 24
від
23.02.2018 р.

4

«Психологічний
супровід осіб із
особливими
потребами»

Подано рекомендації
для
батьків
та
соціальних
працівників щодо
здійснення
психологічного
супроводу
дітей
аутичного спектру

8

Розроблено
спецкурс
«Феномен
дитинства:
теорія і практика», який
органічно
поєднує
аудиторні
та
поза
аудиторні
форми
навчання, як додатковий
ресурс для підвищення
якості
професійної
підготовки
педагогівпсихологів.
Посібники:
1.
Литвиненко І.С.,
Прасол Д.В., Чугуєва І.Є.,
Шапошникова
Ю.Г.,
Кузнецова С.В. Вікова та
педагогічна
психологія
(Модуль:
Психологічні
особливості
роботи
з
важковиховуваними
дітьми (для тих, хто
працює
з
важковиховуваними
дітьми
і
неблагополучними
родинами)) - Навчальнометодичний посібник. –
Миколаїв: Арнекс, - 2017.
– 254с.
2.
Литвиненко І.С.
Вікова та педагогічна
психологія
(Модуль:
Ситуації в житті дітей
молодшого
шкільного
віку). Програма «Знаю і
Розумію»
практичний
матеріал
надання
психологічної
допомоги
молодшим школярам, які
знаходяться в складних
життєвих ситуаціях або
пережили психотравмуючі
ситуації / І.С. Литвиненко,
Д.В. Прасол, І.Є. Чугуєва,
О.Г.
Білюк,
Ю.Г.Шапошникова, С.В.
Кузнецова, А.О. Рєпка /
Практичний посібник: –
Миколаїв:
Видавництво
«Арнекс», 2017. – 385 с.
3.
Литвиненко І.С.
Вікова та педагогічна
психологія (Модуль:
Ситуації в житті дітей
дошкільного віку)
«Підводні рифи
життєвих ситуацій». –
Миколаїв : Арнекс. –
2017. – 471 с.

1.
Розроблено
концептуальну модель
професійної підготовки
педагогів-психологів
до роботи з дітьми, які
знаходяться у складних
життєвих ситуаціях.
2.
Розроблено
покроковий алгоритм
роботи практикуючого
психолога у наданні
психологічної
допомоги дітям, які
знаходяться у складних
життєвих ситуаціях.
3.
Розроблено
комплекси
форм,
методів
і
засобів
роботи практикуючого
психолога
з
конкретними
складними ситуаціями,
у які потрапили діти.
4.
Теоретично
обґрунтовано
актуальність
досліджуваної
проблеми
з
урахуванням
системного
використання активних
методів
навчання,
нових
соціальноекономічних,
політичних умов в
українському
суспільстві та вимог
нового Закону про
Початкову освіту.
1.
Підвищено
рівень
фахової
підготовки майбутніх
педагогів-психологів,
що
забезпечує
здатність
будувати
навчально-виховний
процес у відповідності
до сучасних запитів
суспільства
та
індивідуальних потреб
дітей, які потрапили у
складні
життєві
ситуації.
2.
Підвищено
рівень
професійнопсихологічної
компетентності
педагогів і психологів
закладів освіти щодо
роботи з дітьми які
пережили
або
перебувають
у
складних
життєвих

053 Психологія
(Вікова та педагогічна
психологія)
ДВ
Протокол № 1
29.08.2017
013 Початкова освіта
(Психологія)
ДВ
Протокол № 1
28.08.2017

КП ММР
Позаміський
дитячий
заклад
оздоровлення
та відпочинку
«Дельфін»
ДВ
(Протокол
№ 14 від
26.08.2016.)
ДВ № 3
від
17.10.2017
(Протокол №
3 від
17.10.2017.)
ЗОШ №50
ДВ № 170 від
26.05.2016.
(Протокол №
1 від
12.01.2016.)
ДВ № 285
від 6.10.2017
(Протокол 2
від 2.10.2017)
ЗОШ № 39
ДВ№ 199/1
29.08.2017
(Протокол №
8 від
29.08.2017.)
Науковометодичний
центр
Вознесенсько
ї міської ради
ДВ
Протокол
№ 4 від
23.08.2017.

1. Підвищено
рівень фахової
підготовки
майбутніх
педагогівпсихологів, що
забезпечує
здатність
будувати
навчальновиховний процес
у відповідності
до сучасних
запитів
суспільства та
індивідуальних
потреб дітей, які
потрапили у
складні життєві
ситуації.
2. Підвищено
рівень
професійнопсихологічної
компетентності
педагогів і
психологів
закладів освіти
щодо роботи з
дітьми які
пережили або
перебувають у
складних
життєвих
ситуаціях.
3.Сформовано
ключові
компетенції до
певного виду
професійної
діяльності у
майбутніх
педагогівпсихологів.
4.Покращено
роботу
педагогівпсихологів з
сучасними
сім’ями.
5.Доведено
ефективність
впровадження
активних
методів
навчання,
зокрема,
ситуативного, у
підготовці
педагогівпсихологів до
професійної
діяльності.

ситуаціях.
3.
Сформовано
ключові компетенції до
певного
виду
професійної діяльності
у майбутніх педагогівпсихологів.
4.
Покращено
роботу
педагогівпсихологів з сучасними
сім’ями.
5.
Доведено
ефективність
впровадження
активних методів
навчання, зокрема,
ситуативного, у
підготовці педагогівпсихологів до
професійної
діяльності.

6.Розроблено
спецкурс
«Феномен
дитинства :
теорія і
практика»,
який органічно
поєднує
аудиторні та
поза аудиторні
форми
навчання, як
додатковий
ресурс для
підвищення
якості
професійної
підготовки
педагогівпсихологів

IV. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у
2018 р. в зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus,
Web of Science):
№
Автори
Назва роботи
Назва видання, де опубліковано роботу
Том, номер
з/п
(випуск),
перша-остання
сторінки
роботи
Статті
Scopus
1
I.Savenkova, Lange
biological Eur J Gen Med 2018; 15 (5): 1/7-7/7; Великобританія
M.Didukh,
cycle duration in emXX; ISSN: 13-04-3889; е ISSN: 1304- Випуск № 15
I.Litvinenko, patients
with 3897; https: doi.org/ 10.29333 xxxxx / (5)
L.Mukhina
respiratory
organs (Scopus)
стр. 1-7
disorders
2
I.Savenkova, Chronopsychological Eur J Gen Med 2018; 15 (3): 1-3; ISSN: Великобританія
M.Didukh,
Mental Development 2516-3507; https: doi.org/ 10.29333 Випуск № 15
ejgm / (Scopus).
I.Chuhueva,
Dysontogenesis
(3)
I.Litvinenko
Prognosing in Preстр. 1-3
School Children
Index Copernicus
Стріхар О.І.
Аналіз
впливу / World Science. № 3(31) Vol.5, March 2018. – р. № 3(31)
Vol.5,
3

4

Аристова Л.С.

психологічних
типів
особистості на навчання
дітей музиці
Textbook «Musical Art»
as a means of patriotic
education
of
schoolchildren

30-35. Publisher – RS Global Sp. z O.O.,
Scientific Educational Center Warsaw, Poland.
Index Copernicus.

March 2018. – р.
30-35.

World Science. № 4(32) Vol.7, April 2018. р. 5259. Publisher – RS Global Sp. z O.O., Scientific
Educational Center Warsaw, Poland

№ 4(32)
Vol.7,
April 2018. р. 5259.

5

Ревенко Н.В.

6

Ярошевська
Л.В.

7

Щербак І. В.

8

Щербак І. В.

9

Бєдакова С.В.

10

Васильєва Л.Л.

11

Васильєва Л.Л.

12

Хайрулліна
Ю.О.

13

Парфентьєва
І.П., Матвійчук
К.О.
Соловйов В.А.

14

Фортепіанні
твори
зарубіжних
композиторів
ХХ
століття як складова
інструментальної
підготовки
студентівпіаністів.
Патріотичне виховання
студентської
молоді
засобами хорового співу
Категорійно-понятійний
апарат
дослідження
проблеми
підготовки
учителів
музичного
мистецтва
до
громадянського
виховання учнів
The main directions of
future musical art teachers
preparation for pupils
civil education
Формування
громадянської позиції
майбутніх
вчителів
музичного мистецтва на
вивченні національної
культурно-мистецької
спадщини
В.
Барвінського

World Science. № 2(30) Vol.4, February 2018. р.
77-84. Publisher – RS Global Sp. z O.O.,
Scientific Educational Center Warsaw, Poland

№ 2(30)
Vol.4,
February 2018. р.
77-84.

World Science. № 2(30) Vol.4, February 2018. р.
69-72. Publisher –
RS Global Sp. zO.O.,
Scientific Educational Center Warsaw, Poland

№ 2(30)
Vol.4,
February 2018. р.
69-72.
№ 5(23), Vol.3,
May 2018. р. 42-48.

INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL
WEB of SCHOLAR. № 5(23), Vol.3, May 2018.
р. 42-48. Publisher – RS Global Sp. z O.O.,
Scientific Educational Center Warsaw, Poland

INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL
WEB of SCHOLAR. № 4(22), Vol.3, April, 2018
р. 42-48. Publisher – RS Global Sp. z O.O.,
Scientific Educational Center Warsaw, Poland

№ 4(22), Vol.3,
April, 2018 р. 4248.

World Science №1(29), January 2018 р. 11-16.
/ Warsaw: RS Global Sp. z O.O., Scientific
Educational Center Warsaw, Poland

№1(29),
January
2018 р. 11-16.

Семантика
основних
елементів
музичного
мовлення
hard-andheavy:
педагогічний
аспект
Семантичні
аспекти
допоміжних елементів
музичного
мовлення
hard-and-heavy
Formation of the mental
matrix of students by the
means
of
patriotic
education
Етимологія
поняття
«евристичний підхід».

World Science. № 1(29) Vol.5, January 2018. р.
25-29. Publisher – RS Global Sp. z O.O.,
Scientific Educational Center Warsaw, Poland

№ 1(29)
Vol.5,
January 2018. р. 2529.

World Science. № 1(29) Vol.5, January 2018. р.
25-29. Publisher – RS Global Sp. z O.O.,
Scientific Educational Center Warsaw, Poland

№ 1(29)
Vol.5,
January 2018. р. 2529

INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL
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V. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих
учених у 2018 р., зокрема вказати переможців наукових конкурсів, олімпіад тощо.
У 2018 році викладач кафедри спеціальної освіти Берегова М.І. стала переможцем
конкурсу наукових статей для магістрів і аспірантів вищих навчальних закладів України
«Мистецтво жити разом: зі спільними цінностями до глобального миру» (м. Київ). Науковий
керівник: доктор педагогічних наук, професор Савінова Н.В.
Кафедрою спеціальної освіти підготовлено студентів – переможців та призерів
Всеукраїнських наукових конкурсів та олімпіад, зокрема:
Черних Аліна брала участь у ІІ етапі XIV Всеукраїнської (з міжнародною участю)
студентської олімпіади зі спеціальності 016 Спеціальна освіта та показала відмінний
результат під час виконання тестових завдань. (студентка була нагороджена грамотою); у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі «Спеціальна освіта (за
нозологіями)», м. Київ, ІІ етап, тримала Диплом ІІ ступеня. Науковий керівник: доктор
педагогічних наук, професор Савінова Н.В.
Зелінська Катерина брала участь у ІІ етапі XIV Всеукраїнській (з міжнародною
участю) студентській олімпіаді зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (керівник Савінова Н.
В.), нагороджена Дипломом ІІ ступеню.
Іванюк Ніна Василівна брала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт, номінація «Загальна та соціальна психологія» зі спеціальності 016
Спеціальна освіта (керівник Стельмах Н. В.), нагороджена Диплом І ступеня.
Кафедрою психології підготовлено студентку, переможця конкурсу із психологічного
аналізу кіно «Погляд» в номінації «Студенти-психологи» - Анастасія Ткаченко, 1 місце
(наук. керівник Опанасенко Л.А.).
Кафедра соціальної роботи: Пшонко А.А., переможець
VІ Всеукраїнського
дистанційного конкурсу студентських та учнівських наукових робіт із соціальної
педагогіки/соціальної роботи (2018) – Номінація: "Соціальні проекти (реалізовані чи
спроектовані)", 2 місце, наук. керівник Клименюк Н.В.

Переможці творчих конкурсів (спеціальність «Музичне мистецтво»).
V Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Переяславський дивограй»
(22-23 квітня 2018 р. м. Переяслав-Хмельницький ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди») - Щербіна Діана, Диплом
Лауреата І ступеня Номінація «Інструментальне виконавство» (соло), керівник Ревенко Н.В.;
Малихіна Юлія, Позняк Антон, Диплом Лауреата ІІ ступеня Номінація «Інструментальний
дует», керівник Ревенко Н.В.; Лановий Іван, Диплом лауреата І ступеню, керівник Щербак
І.В.; Мунтян Анастасія, Диплом лауреата І ступеню, керівник Щербак І.В.; Косяченко
(Єфрос) Марія, Диплом лауреата І ступеню, керівник Щербак І.В.
ІV International festival-contest of Art «Musical pearls» (28-30 марта 2018, м.Одеса) Квасильчук Юлія, Євтушенко Ярослава, Дипломант ІV ступеня. Номінація «Фортепіано
(ансамбль)», керівник Ревенко Н.В.
Всеукраїнський
конкурс
фортепіанного
виконавства
«LudusRoyalis»
(27.03.2018 р., м. Миколаїв, МНУ ім.В.О. Сухомлинського) - Калюжна Олена, Лауреат І
премії в номінації «Соло», керівник Ревенко Н.В.; Гулько Богдана, Лауреат І премії в
номінації «Соло», керівник Ревенко Н.В.; Малихіна Юлія, Позняк Антон, Лауреат І премії в
номінації «Фортепіанні дуети», керівник Ревенко Н.В.
VІ Міжнародний конкурс вокальних ансамблів та хорів імені Дмитра
Бортнянського (м. Київ, 22.11.18 – 26.11.18) - хоровий колектив «Барви», Диплом ІІІ
ступеня, керівник Парфентьєва І.П.
V Всеукраїнський відкритий багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв
«Лиманські зорі»/ «Дивограй» (м. Миколаїв, 08.12.2018) - Мунтян Анастасія, Диплом
лауреата І ступеня, керівник Щербак І.В.; Чуприна Марія, Диплом лауреата ІІ ступеня,
керівник Щербак І.В.; Єфрос Марія, Диплом лауреата ІІ ступеня, керівник Щербак І.В.;
Лановий Іван, Диплом лауреата ІІІ ступеня, керівник Щербак І.В.
Miedzynarodowy project festiwalowy “Kalejdoskop talentow” VI konkurs internetowy
“Digi-talenty zima 2019” (Польща, м. Свідниця, грудень, 2018 р.) - Чуприна Марія, Диплом
лауреата ІІ ступеня, керівник Щербак І.В.; Єфрос Марія, Диплом лауреата ІІІ ступеня,
керівник Щербак І.В.; Ферару Костянтин, Диплом лауреата ІІ ступеня, керівник Щербак І.В.;
Лановий Іван, Диплом лауреата І ступеня, керівник Щербак І.В.; Мунтян Анастасія, Диплом
лауреата ІІ ступеня, керівник Щербак І.В.
Учасники наукових конкурсів, олімпіад.
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності «Музичне мистецтво» (17-18 квітня 2018 р.
м. Кропивницький) – Мунтян Анастасія, Грамота за високу майстерність, керівник Щербак
І.В..
XIV Mezinarodni vedecko - prakticka konference "Moderni vymozenosti vedy - 2018"
Praha - Кравчук Леся, Сертифікат учасника, наук. керівник Васильєва Л.Л.
XIII International scientific and practical Conference – 2018 Areas of scientific thought 2018 Sheffield - Кравчук Леся, Сертифікат учасника, наук. керівник Васильєва Л.Л.
2 Тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з загальної та
соціальної психології Херсонський державний університет / березень 2018 - Лисогор А.В.,
Сертифікат учасника, керівник Опанасенко Л.А.
ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 323 «Соціальне забезпечення» Михальчук Влада Сергіївна, Сертифікат учасника, керівник Букач М.М.; Пшонко Анастасія
Андріївна, Сертифікат учасника, керівник Клименюк Н.В.; Шептицька Яна Юріївна,
Сертифікат учасника, керівник Клименюк Н.В.

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці:
Звітний період
Кількість студентів, які
Кількість молодих
беруть участь у наукових учених, які працюють у
дослідженнях
закладі вищої освіти
та відсоток від загальної
або науковій установі
кількості студентів

2018 р.

Відсоток молодих
учених, які
залишаються у
закладі вищої освіти
або науковій
установі після
закінчення
аспірантури

40/40
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Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки.
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 30 рядків).
У рамках співробітництва з МОН України кафедрою музичного мистецтва:
Завідувач кафедри музичного мистецтва Стріхар О.І., докт. пед.наук, доцент, була
обрана незалежним експертом конкурсних проектів підручників:
- «Мистецтво 10 клас» (Наказ МОНУ №230 від 06.03.2018р. «Про затвердження
складу експертів для здійснення експертизи електронних версій кожного проекту
підручника, поданого на конкурсний відбір проектів підручників для 5 та 10 класів
закладів загальної середньої освіти»).
- «Мистецтво 1 клас» (Наказ МОНУ №378 від 17.04.2018 «Про затвердження
складу експертів для здійснення експертизи електронних версій кожного
підручника, поданого на конкурсний відбір проектів підручників для 1 класу
закладів загальної середньої освіти»).
Доцент кафедри музичного мистецтва Аристова Л.С., доктор філософії в галузі
освіти, доцент, співавтор підручника Нової української школи «Мистецтво» (Калініченко
О.В., Аристова Л.С. Мистецтво: підруч. інтегрованого курсу 1 кл. закладів загальної
середньої освіти. К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. 128с.), який отримав гриф
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України від 06.07.2018
р. №734) і став переможцем конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу закладів
загальної середньої освіти (наказ МОН України від 06.07.2018 р. №735). Підручник був
виданий за державні кошти накладом 108 тис. 330 примірників.
Доцент кафедри музичного мистецтва Аристова Л.С. з 2018 р. є регіональним
тренером для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які навчатимуть учнів
перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках відповідно до Концепції «Нова
українська школа» (наказ МОН України від 17.07.2018 р. №792); для організації та
проведення своєчасного й ефективного підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
які є вчителями початкової школи та забезпечують викладання інтегрованого курсу
«Мистецтво», дотримуючись принципів Нової української школи (наказ МОН України від
13.12.2018 р. №1390). Активно співпрацювала з Миколаївським інститутом післядипломної
педагогічної освіти і у якості тренера провела 7 тренінгів (100 годин) для учителів, які
викладають інтегрований курс «Мистецтво 1 клас» м. Миколаєва та Миколаївської області
(сесія 1: 20.08.2018 - 28.08.2018; сесія 2: 26.10.18 – 28.10.18; сесія 3: 02.11.18 – 03.11.18; сесія
4: 30.11.18; сесія 5: 07.12.18).
Кафедра психології, зокрема, д.психол.н., проф.. Савенкова І.І., к.психол. н., доц.
Кучманич І. М., к.психол.н., доц. Шевченко В. В., викладачі Опанасенко Л. А., Мухіна Л.
М., Санько К.О. співпрацюють з Центром соціальної реабілітації дітей-інвалідів
м. Миколаєва. Результатом співпраці є розроблена програма дослідження інтелектуального

розвитку осіб з особливими потребами, зокрема дітей з аутизмом, підібрано
психодіагностичний інструментарій для дослідження емоційного стану даної категорії
населення. Розроблено рекомендації щодо взаємодії з дітьми з проявами аутизму, на основі
результатів включеного спостереження та взаємодії з особливими дітьми студентівпрактикантів.
Кафедра спеціальної освіти. У поточному році продовжувалось оформлення та
обладнання приміщення науково-дослідницької лабораторії психолого-педагогічної
діагностики та диференційованої логокорекції (керівник – д.п.н., проф. Савінова Н.В.).
На базі лабораторії проводилось вивчення та аналіз зарубіжного і вітчизняного,
зокрема регіонального досвіду у галузі корекційної освіти, передусім щодо технологій
психолого-педагогічної логодіагностики та диференційованої логокорекції. Продовжувалось
формування науково-методичної бази щодо основної науково-дослідної теми лабораторії:
«Системи диференційованої логокорекції та логодіагностики»:
•
«Системи диференційованої логопедичної корекції мовленнєвої діяльності у
дітей із ТПМ»;
•
«Формування деонтологічної культури у вчителів-логопедів в умовах
інклюзивного навчання»;
•
«Організація роботи з батьками дітей із порушеннями психофізичного
розвитку в умовах інклюзивного навчання»;
•
«Психолого-педагогічна діагностика та корекція порушень емоційно-вольової
сфери у дітей із ТПМ»
На базі лабораторії проведено науково-практичну відео-конференцію «Сучасна
логопедія: інноваційні технології логодіагностики та логокорекції» (26.06.18) та науковий
семінар «Педагогічна деонтологія в системі підготовки майбутнього педагога спеціальної
освіти» (31.05.18) та Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
«В.О.Сухомлинський і сучасність» (29.11.18).
Систематично надається методична допомога, наукові консультації та керівництво
студентськими науковими роботами, здійснюється індивідуальна робота з обдарованими
студентами.
На базі кафедри соціальної роботи Миколаївського національного університету
імені В.О.Сухомлинського функціонує громадська організація Освітній центр «Університет
третього віку». Освітній центр «Університет третього віку» є навчально-науковою
лабораторією в якій впроваджуються наукові й практичні результати викладачів та студентів
кафедри соціальної роботи.
У 2018 році кафедра соціальної роботи з освітнім центром «Університет третього
віку» стала ініціатором проведення Всеукраїнського культурно-спортивного фестивалю для
людей поважного віку «Рух продовжує молодість» який є одним із етапів Європейського
фестивалю «LifeisBeautiful» що проходив у м.Михаловци (Словакія), м.Варна (Болгарія),
м.Львов (Україна). Фестиваль «Рух продовжує молодість» став одним з проектів-переможців
конкурсу «Громадський бюджет» м. Миколаєва 2018 року. Проект підготовлено
викладачами кафедри соціальної роботи, автор – доктор педагогічних наук, професор
М.М.Букач. На його проведення спрямовано кошти з міського бюджету в розмірі 199,740
грн. Головним замовником проекту є департамент праці та соціального захисту населення
Миколаївської міської ради. Партнерами заходу та основними розпорядниками коштів
виступили: управління з питань культури та культурної спадщини Миколаївської міської
ради, управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради,
територіальний центр соціального обслуговування департаменту праці та соціального
захисту населення Миколаївської міської ради.
В межах фестивалю проведено науково-практичний круглий стіл: «Діяльність
державних та недержавних організацій в напрямку соціалізації людей поважного віку» та

підготовлено й видано науково-інформаційне видання в якому містяться напрацювання
викладачів кафедри соціальної роботи Миколаївського національного університету імені
В.О.Сухомлинського, які узагальнюють досвід практичної роботи зі створення та
впровадження соціальної освітньої послуги в Освітньому Центрі «Університет третього
віку».
4 грудня 2018 громадська організація Освітній центр «Університет третього віку», на
базі науково-педагогічної бібліотеки міста Миколаєва відкрила інформаційно-комп’ютерний
центр (6 моноблоків, 5 ноутбуків, проектор, інтерактивна дошка, Wi-Fi розтер, кондиціонер)
для людей поважного віку. На його придбання спрямовано кошти з міського бюджету в
розмірі 198,385 грн. в межах конкурсу «Громадський бюджет», автор проекту: к.пед.н.,
доцент Клименюк Н.В. Партнерами заходу та основними
розпорядниками коштів
виступили: управління освіти Миколаївської міської ради, громадська організація Освітній
центр «Університет третього віку» Миколаївського національного університету імені
В.О.Сухомлинського, науково-педагогічна бібліотека міста Миколаєва. Інформаційнокомп’ютерний центр для людей поважного віку є підґрунтям для створення наукової
лабораторії з вивчення можливостей розвитку когнітивних здібностей у людей похилого
віку, на базі якої сьогодні виконується наукове дослідження на тему: «Іноземна мова як засіб
когнітивного розвитку людей похилого віку» (студент: Маковій Олександра, науковий
керівник: д.пед.н., професор М.М.Букач).
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):
Країнапартнер (за
алфавітом)

Установапартнер

Тема співробітництва

1

2

Австрія

Польща

Болгарія

Практичні результати від
співробітництва

3

Документ, в рамках
якого здійснюється
співробітництво,
термін його дії
4

International
Agency
for
Development
of
Culture,
Education and
Science

Хронометрування осіб із
особливими потребами

Грантова програма,
(01.11.18-01.04.19)

Використання результатів
у процесі супроводу осіб
із особливими потребами
на базі медичного центру
«ОДРЕКС»,
м. Одеса

Opole
Universitety

Використання
результатів
НДР
«Хронопсихологічне
прогнозування
особливостей розвитку
та
психоматичного
стану осіб із особливими
потребами» у процесі
обміну досвідом між
ВНЗ.
Стажування студентів

Договір про
співпрацю

Розробка
сучасних
підходів
(хронопсихологічного та
системного)
щодо
психологічного супроводу
осіб
із
особливими
потребами.

Договір про
співпрацю

1.

Генеральне
консульство
республіки

5

Відвідування
студентів республіки
Болгарія

Болгарія

Фінляндія

Narconon
Europe,
Helsinge

Участь освітнього
центру «Університет
третього віку» МНУ
ім.
В.О.Сухомлинського
в міжнародному
фестивалі«Lifeis
Beautiful» (Болгарія,
м.Варна, 11-15
вересня 2018 р., 10
призових місць).
Керівник: д.пед.н.,
проф. Букач М.М.
Проведення
науковопрактичного
семінару;
навчання
лекторської
майстерності
студентів
спеціальності соціальна
педагогіка
у
галузі
профілактики
розповсюдження
проблеми наркоманії у
молодіжному середовищі.
Отримання
студентами
відповідного сертифікату.
2.

Навчання
студентів
спеціальності соціальна
педагогіка лекторської
майстерності з питань
профілактичної роботи з
молоддю

Договір
про
співпрацю
від
22.10.2017
між
Європейською
асоціацією протидії
наркоманії
у
молодіжному
середовищі та МНУ
ім..
В.
О.
Сухомлинського

Закордонне стажування викладачів:
Викладач кафедри спеціальної освіти Сорочан Ю.Б. пройшла закордонне стажування 1-річний курс навчання та 160 год. практики за спеціальністю «Опікун медичний»
(дефектолог) у Поліцеальній медичній школі «RENOMA» у Польщі, м. Краків.
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 відповідного трафіка).
Інформаційне забезпечення наукової діяльності здійснюється на факультеті
педагогіки та психології, кафедрах спеціальної освіти, музичного мистецтва, соціальної
роботи, психології університету МНУ ім. В.О.Сухомлинського.
Доступ до інформаційних ресурсів та інтенсивний обмін інформацією науковими і
науково-педагогічними
працівниками
університету
забезпечується
розвитком
інформаційного забезпечення як складової наукової та науково-технічної діяльності. В
університеті функціонує корпоративна комп’ютерна мережа з доступом до Інтернет, що
забезпечує доступ до загальнодоступних інформаційних ресурсів.
Однією із складових інформаційного середовища університету, до якого користувачі
мають цілодобовий доступ, є веб-сайт університету, де концентруються основні
інформаційні ресурси - https://mnu.mk.ua/; веб-сторінка факультету - http://psp.mdu.edu.ua/;
ютуб-канал
спеціальності
«Музичне
мистецтво»
https://www.youtube.com/channel/UChMsT16PRtOTq804hcZnHiA; сторінка у фейсбуці
«Спеціальність
музичне
мистецтво
МНУ
ім. В.О.Сухомлинського»
https://www.facebook.com/groups/1487936667887273/

ІХ. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у
межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, зареєстровану в
УкрІНТЕІ наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків).
Кафедра музичного мистецтва
«Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному просторі
університету», керівник - Будак В.Д.
Індивідуальні теми у рамках дослідження:
«Національно-патріотичне виховання студентської молоді засобами музичного
мистецтва» - Стріхар О.І. (статті у зар. науковометр. виданні – 1; монографія – 1; навч.метод. посібник – 1; фах. вид. – 1; авт. свід. – 3; акт. упров. – 3); Парфентьєва І.П. (статті у
зар. науковометр. виданні – 1; монографія – 1, акт. упров. – 3); Ярошевська Л.В. (статті у зар.
науковометр. виданні – 1; монографія – 1, навч.-метод. посібник – 1; фах. вид. – 1; авт. свід. –
1); Мосін Д.І., Штефан О.С. (навч.-метод. посібник – 1). Науковий результат (у формі
наукових статей та тез конференцій): методологічні аспекти національно-патріотичного
виховання студентської молоді засобами музичного мистецтва.
«Підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва до патріотичного виховання
учнів у сучасному інформаційному просторі» - Аристова Л.С. (статті у зар. науковометр.
виданні – 1; монографія – 1, підручник з грифом МОНУ – 1, фах. вид. – 2; авт. свід. – 4; акт.
упров. – 6; навч. посіб. – 2); Васильєва Л.Л. (статті у зар. науковометр. виданні – 3 (1 - Web of
Science); монографія – 1, фах. вид. – 1; авт. свід. – 8; акт. упров. – 1); Ревенко Н.В.
(монографія – 2; статті у зар. науковометр. виданні – 1; навч.-метод. посібник – 1, авт. свід. –
1). Науковий результат (у формі наукових статей та тез конференцій): методологічні аспекти
підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до патріотичного виховання в
історичній ретроспекції.
«Підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва до громадянського виховання»
- Щербак І.В. (навч.-метод. посібник – 1; монографія – 1, статті у зар. науковометр. виданні –
2); Бєдакова С.В. (статті у зар. науковометр. виданні – 1; монографія – 1, посібник – 1, авт.
свід. – 1); Хайрулліна Ю.О. (статті у зар. науковометр. виданні – 1; монографія – 1; акт.
упров. – 2). Науковий результат (у формі наукових статей та тез конференцій): методологічні
аспекти підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва до громадянського
виховання.
Кафедра соціальної роботи
Тема: Теоретико-методологічні засади формування компетенцій у майбутніх
соціальних працівників: регіональний аспект. Науковий керівник: доктор педагогічних наук,
професор Букач М.М.
Букач М.М. «Формування готовності майбутніх соціальних працівників до
застосування арт-терапевтичних технологій у роботі з різними групами клієнтів» Науковий
результат: Аналіз та корегування отриманих результатів щодо сформованості професійних
компетенцій у майбутніх соціальних працівників у процесі виконання професійної діяльності
з надання соціальних послуг різним категоріям клієнтів.
Клименюк Н.В «Формування готовності майбутніх соціальних працівників до роботи
з соціально-незахищеними категоріями населення на основі компетентісного підходу».
Науковий результат: система формування професійних компетенцій у майбутніх соціальних
працівників що забезпечують виконання професійної діяльності з надання соціальних послуг
соціально-незахищеними категоріями населення.
Прасол Д.В. «Впровадження моделі формування професійних компетенцій у
підготовку майбутніх фахівців із соціальної роботи та психології щодо роботи з дітьми в
складних життєвих ситуаціях». Науковий результат: Перевірка критеріїв психологічної
готовності випускників до роботи з дітьми у складних життєвих ситуаціях. Впровадження
навчального модуля «Робота з дітьми, які знаходяться у складних життєвих ситуаціях» у
навчальний процес підготовки соціальних працівників та психологів.

Козляковський П.А. «Формування психолого-педагогічної готовності у студентів
спеціальності «соціальна робота» до профілактики деліквентної поведінки неповнолітніх».
Науковий результат: Система формування компетентностей у майбутніх соціальних
працівників в процесі викладання психологічних дисциплін дисциплін.
Стельмах Н.В. Тема: «Корекція спрямованості особистості дитини».
Результати:
Зроблено теоретичний аналіз, визначено концептуальні основи дослідження.
Установлено стан розробленості досліджуваної проблеми. Розроблено критерії,
показники та рівні сформованості спрямованості. Проведено діагностику стану
спрямованості підлітків контрольного та експериментального класів.Розроблено модель
корекції та формування спрямованості, в основі якої – комплексна методика корекції
спрямованості особистості.
Практична цінність результатів НДР. Створено діагностичний інструментарій для
визначення існуючого стану та вихідного рівня розвитку спрямованості дитини.
Отримані результати впроваджено у виступах на конференціях, 2-х публікаціях.
(науковометричній та фаховій). Надруковано монографію у співавторстві з Береговою М.І.
Психолого-педагогічна профілактика та корекція негативного впливу молодіжних
субкультур на формування особистості підлітка. - м. Миколаїв : МНУ ім.
В.О.Сухомлинського, 2018. – 218 с.
Здійснено керівництво 3-ма дипломними роботами студенток 767 гр./ з.: Осокіної О.М.,
Нестеренко О.; Скоробогатої М. Г.
На кафедрі спеціальної освіти доцентом кафедри к.пед.н. Султановою Н.В.
виконується фундаментальна науково-дослідна робота на тему: «Теорія і практика
соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти в Україні (1956–поч. ХХІ
ст.)», що узгоджена рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з
педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 14 червня 2016 р.), (держ.
реєстрац. № 0115U002891).
На основі цілісного ретроспективного аналізу, здійсненого за період звіту,
досліджено теоретико-методичні засади розвитку інтернатних закладів освіти в системі
соціально-виховних трансформацій у радянському й пострадянському освітньому просторі,
зроблено їх порівняльний аналіз; визначено чинники, що впливали в досліджуваний період
на розвиток соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти; охарактеризовано
трансформації змісту, форм і методів соціального виховання дітей протягом досліджуваного
періоду.
Джерельна база дослідження та фактологічний матеріал надають можливість
використовувати історико-педагогічний досвід соціального виховання дітей в інтернатних
закладах освіти в системі підготовки соціальних працівників, вихователів закладів
дошкільної освіти, учителів початкової й середньої освіти під час розробки й вдосконалення
змісту дисциплін соціально-педагогічного циклу, у процесі педагогічної практики студентів
для планування виховної роботи з дітьми в умовах інституційних установ; під час підготовки
навчально-методичної літератури, зокрема із історії педагогіки, теорії навчання й виховання,
у наукових розвідках магістрантів, аспірантів і докторантів з історико-педагогічних
досліджень питань державного утримання й виховання дітей в інституційних закладах
України.
Карсканова С.В. «Соціально-психологічна готовність студентської молоді до
захисту Вітчизни». (Керівник НДР: академік НАПН України, доктор техн. наук, професор
Будак В.Д)
2018 рік. Етап 2: обґрунтування теоретичної моделі патріотично-налаштованої
особистості.

Отримані результати:
Розроблено діагностичний інструментарій та визначено існуючий стан педагогічної
підготовки громадянина-патріота в умовах освітнього середовища університету,
розроблено методичні рекомендації з використання методики діагностики (авторська
розробка)
Форми представлення: наукова стаття, за результатами проведених досліджень з
апробування діагностичного інструментарію (подана до друку).
Отримані 2 об’єкти права інтелектуальної власності в Україні.
Виданий навчальний посібник Практична психологія (частина 2), до якого включені
розділи «Психологічне забезпечення збройних сил України» з рекомендаціями по управлінні
психічними станами військовослужбовців та техніки по звільненню від стресу.
Х. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень
Оновити дані про закупівлю за останній рік унікальних наукових приладів та
обладнання іноземного або вітчизняного виробництва вартістю за формою:
№
з/п

1

Назва приладу (українською мовою
та мовою оригіналу) і його марка,
фірма-виробник, країна походження
2

Науковий(і) напрям(и) та
структурний(і) підрозділ(и)
для якого (яких) здійснено
закупівлю
3

Вартість,
тис. гривень

4

Додаток 2 до наказу
МНУ імені В. О. Сухомлинського
від 04.12.2018 № 436
ПОКАЗНИКИ
наукової та науково-технічної діяльності
факультету
за 2018 р.
№
з/п
1.

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової
установи
Підготовка наукових кадрів
Загальна чисельність аспірантів у звітному періоді, усього
з них: – з відривом від виробництва
без відриву від виробництва
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
Кількість спеціальностей у спеціалізованих вчених радах, всього
з них: – спеціальностей у докторських спеціалізованих вчених
радах
– спеціальностей у кандидатських спеціалізованих вчених
радах
Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, усього
з них: – кандидатських дисертацій

2018 р.

3
1
2
2

1
1

№
з/п

2.

3.

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової
установи
– 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
1
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
1
освіти/науковій установі
Фінансування науково-технічної діяльності
Обсяг фінансування із загального фонду(держбюджетні теми), тис. грн.,
усього, з них:
– фундаментальних досліджень
– прикладних досліджень
– науково-технічних (експериментальних) розробок
– 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
Результативні показники виконання наукових, науково-технічних
робіт
Кількість робіт, відзначених Державною премією України в галузі науки і
техніки, Державних премій
Кількість лауреатів, всього

2018 р.

№
з/п

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової
установи
Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами, усього
Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на науковотехнічні 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
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
– 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
– 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

2018 р.

7
6

1
1
17
13

4

№
з/п

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової
установи
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)
методики

дидактична модель
методичних рекомендації
підручники
посібники
методологічне забезпечення
програми
тренінги
спецкурс
методична розробка
4.

Наукові праці
Опубліковано монографій
Усього одиниць монографій в Україні
Усього одиниць монографій за кордоном
Опубліковано підручників, навчальних посібників
Кількість публікацій (статей)
Усього одиниць, опублікованих в Україні
Усього одиниць, опублікованих за кордоном
Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних Scopus
Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних WebofScience
Опублікованих у міжнародній наукометричній базі даних для соціогуманітарних наук Copernicus
Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних
Scopus
Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази

2018 р.

49
9

7
13
6
4
1
2
3
1
1
2
5
5
1+9
42
24
16
2
1
21

№
з/п

5.

6.

7.

8.

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової
установи
даних,Webofscience
Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних
для соціо-гуманітарних наук Copernicus
В інших наукометричних базах даних (крім РИНЦ)
Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних
робіт
Подано заявок на видачу охоронних документів, усього одиниць, в тому
числі:
" – 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:
– 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
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)
Наукова робота студентів
Кількість студентів, які брали участь у виконанні НДДКР, усього осіб, з
них:
Кількість студентів – учасників Всеукраїнських та міжнародних конкурсів
студентських НДР, з них:
– переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР
–переможці міжнародних конкурсів студентських НДР
Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього, з них:
– самостійно
Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України
Молоді вчені закладу вищої освіти та наукової установи (до 35 років)
Чисельність молодих учених :
– доктори наук
– кандидати наук
– аспіранти
– докторанти
– без ступеня, не включаючи аспірантів
Кількість науковців, що отримували премії, з них:
– гранти Президента України для підтримки наукових досліджень

2018 р.

46
46

30
30

37
7
4
191
91
4

2
2

№
з/п

Назва показника наукової
та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти/наукової
установи
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 науковотехнічних 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
Опубліковано монографій, з них:
– за кордоном
Опубліковано підручників, навчальних посібників
Кількість публікацій (статей), усього одиниць, з них:
– статей у зарубіжних виданнях, в тому числі:
– у міжнародній науковометричній базі даних Scopus
WebofScience
для соціо-гуманітарних наук Copernicus
Кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз
даних Scopus
WebofScience
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

2018 р.

10
1
1
7
2
1
2

Додаток 3 до наказу
МНУ імені В. О. Сухомлинського
від 04.12.2018 № 436
ПУБЛІКАЦІЇ
науково-педагогічних працівників
факультету педагогіки та психології
у 2018 р.
1. Публікації у наукометричних базах Scopus та Web of Science
за 2018 р.
№

ПІБ

1

2

3

Назва статті

Реквізити публікації

I.Savenkova,
M.Didukh,
I.Chuhueva,
I.Litvinenko

Chronopsychological
Mental Development
Dysontogenesis
Prognosing in PreSchool Children

I.Savenkova,
M.Didukh,
I.Litvinenko,
L.Mukhina

Lange biological cycle
duration in patients
with respiratory organs
disorders

Savenkova
I.
Chronopsychological
Mental Development
Dysontogenesis
Prognosing in PreSchool
Children

I.Savenkova,
M.Didukh, I.Chuhueva,
I.Litvinenko // Eur J
Gen Med 2018; 15 (3):
1-3; ISSN: 2516-3507;
https:
doi.org/
10.29333 ejgm /
Savenkova I. Lange
biological
cycle
duration in patients
with respiratory organs
disorders  I.Savenkova,
M.Didukh,
I.Litvinenko,
L.Mukhina // Eur J Gen
Med 2018; 15 (5): 1/77/7; emXX; ISSN: 1304-3889; е ISSN: 13043897; https: doi.org/
10.29333 xxxxx /
Васильєва
Л.Л.
Український кант як
жанр
«третього
пласта»:
європейський
історичний контекст
//
Вісник
Національної академії
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z O.O., Scientific Educational Center Warsaw, Poland
Ревенко Наталя Валерїівна. Стаття. Фортепіанні твори
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студентської молоді засобами хорового співу. // World
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Щербак І. В. The main directions of future musical art teachers
preparation for pupils civil education. INTERNATIONAL
ACADEMY JOURNAL WEB of SCHOLAR. № 4(22), Vol.3,
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Бєдакова С.В. Формування громадянської позиції майбутніх
вчителів музичного мистецтва на вивченні національної
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як
праксеологічн
а
спрямованість
професійної
підготовки
майбутнього
керівника
хорового
колектива

Соловйов
В.А.

Руда Н. Л. Етапи формування
мотивації політичного лідерства
(Index Copernicus International) //
Проблеми
сучасної
психології:
Збірник наукових праць Кам’янець
Подільського
національного
університету імені Івана Огієнка,
Інституту психології імені Г.С.
Костюка НАПН України / за наук.
ред. С. Д. Максименка, Л. А.
Онуфрієвої. – Вип. 41. – Кам’янецьПодільський :Аксіома, 2018. – 532 с.
С. 313-323.
Руда
Н.
Л.
Трансформаційні
механізми мотивації політичного
лідерства
(Index
Copernicus
International) //
Науковий вісник
Херсонського
державного
університету. Серія «Психологічні
науки» - Вип. 2. Т 1.. – Херсон:
Видавничій дом «Гельветика», 2018.
– 188. С. 155 – 160.
Шевченко В.В. Зв’язок тривожності з
самооцінкою та особливості їх
впливу на ефективність публічного
виступу.
/
Науковий
вісник
Миколаївського
національного
університету
імені
В.О.Сухомлинського. Психологічні
науки: збірник наукових праць / за
ред. Ірини Савенкової. – № 1 (19),
квітень 2018.– Миколаїв: МНУ ім.
В.О.Сухомлинського, 2017.– С.169173.
Соловйов В.А. Диригентсько-хорове
виконавство
як
праксеологічна
спрямованість
професійної
підготовки майбутнього керівника
хорового колектива // Збірник
«Культура і мистецтво у сучасному
світі»
№4.
С.304-306.
https://scholar.google.com.ua/citations?
user=1RrxsB8AAAAJ&hl=uk#d=gs_m
d_citad&p=&u=%2Fcitations%3Fview_op%3
Dview_citation%26hl%3Duk%26user%
3D1RrxsB8AAAAJ%26citation_for_vie
w%3D1RrxsB8AAAAJ%3AqxL8FJ1G
zNcC%26tzom%3D-120

0,45 д.а.

0,22 д.а.

0,18 д.а.

0,1 д.а.

4. Винахідницька та раціоналізаторська робота викладачів факультету/інституту
(патенти, авторські свідоцтва) за 2018 р.
№
з/п

Автор

Назва роботи

Номер
реєстрації

Місце реєстрації

1

Аристова Л.С.

№77317
05.03.2018

від

м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України

2

Аристова Л.С.

№77318
05.03.2018

від

3

Аристова Л.С.

№77420
06.03.2018

від

м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України
м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України

4

Аристова Л.С.

№77421
06.03.2018

від

5

Васильєва
Л.

Л.

Рукопис статті «Методичні засади підготовки
майбутніх
вчителів
до
патріотичного
виховання учнів 5-х класів на уроках
музичного мистецтва»
Рукопис статті «Активізація пізнавальної
діяльності учнів на уроках музичного
мистецтва»
Рукопис статті «Формування професійної
компетентності майбутніх учителів музичного
мистецтва засобами діалогової педагогічної
технології»
Рукопис статті «Сучасні підходи до викладання
музичного
мистецтва
в
умовах
євроінтеграційного процесу»
Рукопис статті «Рок-музика: на шляху до
концептуалізації»

№77976
30.03.2018

від

6

Васильєва
Л.

Л.

Рукопис статті «Hard-and-heave: стильові
прояви, особливості поширення та розвитку»

№77975
30.03.2018

від

7

Васильєва
Л.

Л.

Рукопис
статті
«Дистанційне
навчання
сольфеджіо і теорії музики в Україні: огляд
Інтернет-джерел»

№77974
30.03.2018

від

8

Васильєва
Л.

Л.

№77973
30.03.2018

від

9

Васильєва Л.
Л.

№77978
30.03.2018

від

м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України

10

Васильєва Л.
Л.

Рукопис статті «Досвід формування готовності
майбутнього вчителя музичного мистецтва до
використання
технології
дистанційного
навчання»
Рукопис
статті
«Національно-патріотичне
виховання майбутніх вчителів музичного
мистецтва засобами мережевих та хмарних
технологій»
Рукопис статті «Семантика основних елементів
музичного
мовлення
hard-and-heavy:
педагогічний аспект»

№77977
30.03.2018

від

11

Васильєва Л.
Л.

№77980
30.03.2018

від

12

Васильєва Л.
Л.

Рукопис
статті
«Національно-патріотичне
виховання майбутніх учителів музичного
мистецтва на заняттях з аналізу музичних
творів»
Рукопис статті «Український кант як жанр
«третього пласта»: європейський історичний
контекст»

м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України
м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України

№77979
30.03.2018

від

13

Ярошевська
Л.В.

Рукопис статті «Вокально-хорове виконавство
як засіб формування національної свідомості
майбутнього вчителя музичного мистецтва»

№78786
від
03.05.2018

м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України
м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України

14

Стріхар О.І.

Рукопис статті «Логіка педагогічних процесів у
патріотичному вихованні студента на заняттях
музики»

№78785
03.05.2018

від

15

Стріхар О.І.

Рукопис статті «Аналіз впливу психологічних
типів особистості на навчання дітей музиці»

№78784
03.05.2018

від

16

Стріхар О.І.

Рукопис статті «Організаційно-педагогічні
умови формування основ патріотичного
виховання у студентів на засадах інтеграції»

№78783
03.05.2018

від

м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України
м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України
м. Київ Міністерство
економічного розвитку і

м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України
м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України
м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України
м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України
м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України

торгівлі України
м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України

Рукопис
статті
«Творчість
українських
композиторів «Празької школи» в контексті
музично-теоретичної підготовки майбутніх
вчителів дисциплін мистецького спрямування»

№77094
23.02.2018

від

Ревенко Н.В.

Монографія
«Фортепіанна
творчість
українських композиторів у контексті розвитку
музичної культури України (80-90-ті роки ХХ
століття)»

№80060
05.06.2018

від

м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України

19

Ревенко Н.В.

Рукопис статті «Використання фортепіанних
творів українських композиторів фольклорного
спрямування на заняттях з «Інструментального
виконавства»

№84015
28.12.2018

від

м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України

20

Ревенко Н.В.

Рукопис статті «Вітчизняний фортепіанний
репертуар як складова інструментальної
підготовки майбутнього вчителя музичного
мистецтва»

№84013
28.12.2018

від

м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України

21

Ревенко Н.В.

Рукопис статті «Використання фортепіанних
творів польських композиторів ХХ століття на
заняттях з «Інструментального виконавства»»

№84014
28.12.2018

від

м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України

22

Савінова Н.В.

№
76690
07.02.2018

від

23

Савінова Н.В.,
Шипіна С.Ю.

№
76890
16.02.2018

від

м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України
м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України

24

Савінова Н.В.,
Клочкова М.В.

№
76891
16.02.2018

від

25

Середа І.В.

№
76888
16.02.2018

від

26

Середа І.В.

№
76889
16.02.2018

від

27

Карсканова
С.В.

Монографія «Логодіагностика та логокорекція
мовленнєвої діяльності дошкільників із
тяжкими порушеннями мовлення»
Розділ
1.1
монографії
«Активно-ігрова
логокорекція просодичної сторони мовлення
дошкільників із тяжкими порушеннями
мовленнєвої діяльності».
Розділ 2.1 монографії «Підготовка майбутніх
корекційних педагогів до роботи в умовах
інклюзивного навчального закладу».
Наукова стаття «Технологічний підхід у
підготовці майбутнього педагога корекційної
освіти».
Розділ 2.1 колективної монографії «Сучасний
стан формування технологічної культури
майбутнього
викладача
з
позицій
технологічного підходу».
Наукова стаття «Роль соціальних стереотипів у
формуванні
патріотично-налаштованої
особистості».

№
77592
16.02.2018

від

28

Карсканова
С.В.

Монографія
«Психологічне
особистості фахівця».

благополуччя

№
76741
07.02.2018

від

29

Кисличенко В.А., Монографія «Логопедичний супровід сім’ї, в
Конопляста
С. якій виховується дитина з порушеннями
Ю.
мовлення»

№
77085
23.02.2018

від

30

Прасол
Д.В., Книга «Основи геронтопсихології: методичні
Литвиненко І.С., рекомендації»
Шапошникова
Ю.Г., Чугуєва І.Є.,
Кузнецова С.В.,

№75822
11.01.2018

від

17

Бєдакова С.В.

18

м. Київ Міністерство
економічного розвитку
і торгівлі України
м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України
м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України
м. Київ
Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України
м. Київ
Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України
м. Київ
Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України
м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України

31

Рєпка А.О.
Савенкова І.І.

32

Патент на винахід «Підвищення ефективності
ампліпульстерапії методом хронометрування»

№ 124992

Кучманич І.М.

Навчально-методичний посібник «Усвідомлене
батьківство».

№78910
10.05.2018р.

від

33

Литвиненко
І.С.

Навчально-методичний посібник «Вікова та
педагогічна психологія (Модуль: Ситуації в
житті дітей дошкільного віку). Підводні рифи
життєвих ситуацій»

№76327
26.01.2018р.

від

34

Руда Н. Л.

Стаття:
«Етапи
формування
політичного лідерства»

№
81656,
24.09.2018 р.

від

мотивації

м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України
м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України
м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України

м. Київ Міністерство
економічного розвитку і
торгівлі України

5. Проведення на базі факультету/інституту наукових та науково-методичних
конференцій і семінарів міжнародного, всеукраїнського, регіонального,
міжвузівського, університетського рівня (викладацькі, студентські) за 2018 р.
Назва конференції
семінару

Дата
проведення

Місце
проведення

Кількість Кількість
Статус
Вик
учасників студентів
(міжнародна,
лад
кафедри
всеукраїнська…) аць
ка,
сту
ден
тськ
а
Всеукраїнські конференції

Всеукраїнський фестивальконкурс «Мистецька феєрія»
Конкурс
фортепіанного
виконавства «Ludus Royalis»
http://psp.mdu.edu.ua/?p=2168
Всеукраїнський
науковометодичний
семінар
з
проблем
фортепіанної
підготовки
учнів
та
студентів
закладів
мистецького
спрямування
http://psp.mdu.edu.ua/?p=2168
Всеукраїнський фестивальконкурс «Мистецька феєрія»
- конкурс інструментального
виконавства «Златограй»
http://psp.mdu.edu.ua/?p=2176
Всеукраїнський фестивальконкурс «Мистецька феєрія»
- конкурс художнього слова
«Поетична
зірка»
http://psp.mdu.edu.ua/?p=2187
Всеукраїнський фестивальконкурс «Мистецька феєрія»
- конкурс «Золоті голоси»

27.03.2018р.

МНУ ім. В. О.
Сухомлинського,
кафедра
музичного
мистецтва

15

60

всеукраїнський

Виклада
цька
студентс
ька

27.03.2018р.

МНУ
ім.В.О.Сухомлинського,
кафедра
музичного
мистецтва

15

60

всеукраїнський

Викладацьк
ий

28.03.2018р.

МНУ ім. В. О.
Сухомлинського,
кафедра
музичного
мистецтва
МНУ ім. В. О.
Сухомлинського,
кафедра
музичного
мистецтва
МНУ ім. В. О.
Сухомлинського,
кафедра
музичного
мистецтва

15

60

всеукраїнський

Виклада
цька
студентс
ька

15

60

всеукраїнський

Виклада
цька
студентс
ька

15

60

всеукраїнський

Виклада
цька
студентс
ька

29.03.2018р.

30.03.2018р.

Всеукраїнський
науковометодичний
семінар
«Актуальні
проблеми
викладання
мистецьких
дисциплін»
http://psp.mdu.edu.ua/?p=2176
Всеукраїнський
науковопрактичний
семінар
«Особливості
підготовки
майбутніх
учителів
до
викладання
предметів
мистецької освітньої галузі в
умовах Нової української
школи: зміст, методики,
технології»
Всеукраїнська
науковопрактична
конференція
«Трансформаційні
зміни
особистості
студентської
молоді засобами професійної
освіти»
http://mdu.edu.ua/?p=20111
Науково-практичний
круглий стіл «Діяльність
державних та недержавних
організацій в напрямку
соціалізації
людей
поважного віку» в рамках
Всеукраїнського фестивалю
для людей поважного віку
«Рух продовжує молодість»
http://psp.mdu.edu.ua/?p=255
3
ІX Всеукраїнська науковопрактична
конференція
«Наука.
Студентство.
Сучасність. Гуманістичні ідеї
В.О.
Сухомлинського
як
фактор
саморозвитку
особистості».
Секція
«Формування
національної
свідомості
студентської
молоді засобами музичного
мистецтва».
http://psp.mdu.edu.ua/?p=2604
Науковий
семінар
«Педагогічна деонтологія в
системі
підготовки
майбутнього
педагога
спеціальної освіти»

27.03.2018р.
–
30.03.2018р.

МНУ ім. В. О.
Сухомлинського,
кафедра
музичного
мистецтва

15

-

всеукраїнський

Викладацький

25.10.2018р.

МНУ ім. В. О.
Сухомлинського,
кафедра
музичного
мистецтва

15

60

всеукраїнський

Викладацький

17.04.2018р.

МНУ ім. В. О.
Сухомлинського,
кафедра
психології

11

100

Всеукраїнська

Виклада
цька,
студентс
ька

19 травня
2018 р.

м. Миколаїв

17.05.2018р.
18.05.2018р.

МНУ ім. В. О.
Сухомлинського,
кафедра
музичного
мистецтва

31.05.18

МНУ імені В. О.
Сухомлинського,
факультет
педагогіки
та
психології,
кафедра
спеціальної
освіти

4

10

5

25

Всеукраїнська

Виклада
цька

Всеукраїнська

студентс
ька

всеукраїнська

Студент
ськовиклада
цька

Науково-практична відео26.06.18
конференція «Сучасна
логопедія: інноваційні
технології логодіагностики та
логокорекції»

МНУ імені
В.О.Сухомлинсь
кого, факультет
педагогіки та
психології,
кафедра
спеціальної
освіти

всеукраїнська

Студент
ськовиклада
цька

Всеукраїнська студентська
науково-практична
конференції
«В.
О.
Сухомлинський і сучасність»

29.11.2018
р.

МНУ
імені
В.О.Сухомлинсь
кого, факультет
педагогіки
та
психології,
кафедра
спеціальної
освіти

всеукраїнська

Студент
ська

Навчально-методичний
семінар
«Дидактичні
можливості інформаційних
технологій у професійній
підготовці
практичних
психологів»
Фестиваль науки факультету
педагогіки та психології
http://psp.mdu.edu.ua/?p=2494

1.02.2018р.

МНУ ім. В. О.
Сухомлинського,
кафедра
психології

-

університетський

Викладаць
кий

14.05.2018
р.

40

-

університетська

викладацьк
а

Науковий
семінар
«Національно-патріотичне
виховання
засобами
музичного мистецтва»
http://psp.mdu.edu.ua/?p=2536
Круглий стіл про проблеми
та перспективи психологопедагогічного
супроводу
осіб з особливими освітніми
потребами
http://psp.mdu.edu.ua/?p=2548

16.05.2018р.

МНУ
ім.В.О.Сухомлин
ського,
факультет
педагогіки
та
психології
МНУ
ім.В.О.Сухомлин
ського, кафедра
музичного
мистецтва
МНУ
ім.В.О.Сухомлин
ського, кафедра
психології

25

-

університетська

викладацьк
а

Регіональні, міжвузівські конференції

17.05.2018
р.

Декан факультету

9

О. А. Кузнецова

