
План 
проведення конференцій молодих вчених і студентів на 2020 р. 

у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського 

Всеукраїнські конференції 

Назва конференції, 
що відповідає 

проблематиці заходу 
Основні питання, що пропонуються для 

обговорення 

Підрозділ відповідальний 
за проведення заходу 

(телефон) 

Термін 
проведе

ння 
(число, 
місяць) 

К-сть 
учасників Міністерства, відомства або 

установи, які є співорганізаторами 
конференції, семінару Всього Іного 

родні 

1 2 3 4 5 6 7 
Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
студентів та молодих 
учених «Загальна та 
прикладна 
лінгвістика у колі 
антропоцентричних 
наук» 

1.Сучасна прикладна лінгвістика: 
орієнтири, напрями, перспективи 
розвитку.  
2.Дискурсологія: проблемні питання. 
3.Переклад як засіб міжкультурної 
комунікації. 
4.Актуальні проблеми когнітивної 
лінгвістики. 
5.Перспективи розвитку теорії мовної 
комунікації в контексті інноваційного 
розвитку освітньої галузі. 
6.Технології розвитку компетенцій 
студентів в системі мовно-літературної 
освіти. 
7.Актуальні питання українського 
мовознавства. 

Миколаївський 
національний університет 
імені 
В. О. Сухомлинського, 
факультет іноземної 
філології, кафедра 
загальної та прикладної 
лінгвістики, м. Миколаїв, 
вул. Нікольська, 24,  

професор Коч Н. В.,  
ауд. 01.306, 
тел. (0512) 37-88-24 

27 
березня 
2020 р. 

180 50 Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана 
Огієнка, Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова, 
Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, Херсонський 
державний університет, 
Національний університет 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова, Чорноморський 
національний університет 
імені Петра Могили  

Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
студентів 
«Педагогіка 
толерантності у 
сучасному вимірі 
полікультурного 
середовища» 

1. Виховання толерантного ставлення 
дітей дошкільного віку і учнів початкової 
школи 
2. Толерантність як ціннісна основа 
професійної діяльності майбутніх 
вихователів і вчителів початкової школи 

Миколаївський 
національний університет 
імені В.О.Сухомлинського, 
факультет дошкільної та 
початкової освіти, 
кафедра дошкільної освіти 
конт. ос. Трифонова О.С. 
тел.: 0976481648 
е-mail: 

doshkilna_methodika@ukr.net 

23 
квітня 
2020 р. 

100 20 Міністерство освіти і науки України, 
Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К.Д. 
Ушинського, Прикарпатський 
національний університет імені В. 
Стефаника, Уманський державний 
педагогічний університет імені П. 
Тичини, Херсонський державний 
університет, Ніжинський державний 
університет імені М. Гоголя 



Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
молодих вчених та 
здобувачів вищої 
освіти «Наука. 
Студентство. 
Сучасність» 

Національно-патріотичне виховання 
молоді в сучасних умовах 
 

Миколаївський 
національний університет 
імені В.О.Сухомлинського,  
факультет дошкільної та 
початкової освіти, кафедра 
педагогіки та інклюзивної 
освіти 
конт. ос. Олексюк О. Є 
тел.: 0983073061 
е-mail: 
oleksjukoksana@ukr.net 

14-15 
травня 
2020 р. 

100 25 Міністерство освіти і науки України, 
Національна Академія педагогічних 
наук України, ДВНЗ 
«Прикарпатський національний 
університет імені Василя 
Стефаника», Херсонський державний 
університет, Рівненський державний 
гуманітарний університет 

ХІV Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Проблеми 
формування 
здорового способу 
життя у студентської 
молоді» 

1. Сучасний стан і перспективи 
формування здоров’я студентської 
молоді. 
2. Туризм як фактор оздоровлення 
студентів і перспективи його розвитку в 
Україні. 
3. Фізичне виховання як пріоритетний 
фактор у формуванні здорового способу 
життя студентів. 
4. Медико – біологічні та еколого – 
психологічні аспекти формування 
здоров’я та здорового способу життя у 
студентської молоді. 

Миколаївський 
національний університет 
імені 
В.О.Сухомлинського, 
факультет фізичної 
культури та спорту, 
кафедра теорії та 
методики фізичної 
культури 

 

15-16 
травня 
2020 р. 

70 20 Національний університет 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова, Чорноморський 
національний університет імені 
Петра Могили, Херсонський 
державний університет, 
Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського 

ХVІІІ Регіональна 
науково-практична 
конференція 
«Молода наукова 
громада 
природознавців 
Миколаївщини» 

«Біологія та суспільство. Грані взаємодії: 
вчора, сьогодні, завтра» 
1. Функціональна морфологія. 
2. Сучасні методи біологічного та 

хімічного дослідження. 
3. Актуальні питання фізіології. 

4. Екологічна наука і сучасність. 
5. Проблеми викладання біологічних 

дисциплін. 

Миколаївський 
національний університет 
імені В.О.Сухомлинського 

13 
квітня 
2020 р. 

  Миколаївський національний 
аграрний університет, Національний 
університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова, Чорноморський 
національний університет імені 
Петра Могили  

  



План 
проведення наукових конференцій із проблем вищої освіти і науки на 2020 р. 
у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського  

№ Тема конференції Основні питання, що пропонуються 
для обговорення 

Підрозділ відповідальний за 
проведення заходу, контактні 
особи, телефон 

Термін 
проведення 

Кільк.
учасн. 

Відомства або установи, які є 
співорганізаторами заходу 

1 2  3 4 5 6 

І. Міжнародні конференції 
1.1 VI Міжнародна 

науково-практична 
конференція 
«Тенденції розвитку 
філологічної освіти в 
контексті інтеграції у 
європейський 
простір» 

1. Актуальні проблеми дослідження 
германських мов. 
2. Літературознавчі студії. 

3. Переклад як компонент 
полілінгвальної комунікації. 
4. Актуальні проблеми крос-
культурної підготовки майбутніх 
фахівців. 
5. Методологічні аспекти викладання 
й вивчення іноземних мов.  

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
факультет іноземної філології,  
декан факультету, доцент  
Мороз Т.О., 
м. Миколаїв, вул. Нікольська, 
24, ауд. 01.501,  
тел. (0512) 37-88-07 

16-17 
квітня 
2020 р. 

100 Узбекистан 6), Киргизстан (2), 
Молдова (1), Білорусія (1), 
Словаччина (1), Канада (1), США 
(2) 

1.2 Аркасівські читання 
«Історико-
археологічні та 
краєзнавчі 
дослідження на 
сучасному етапі 
розвитку українського 
суспільства» 
 

1. Історична  наука в Україні та 
Європі: шлях до інтеграції підходів. 
2. Історіографічні та 
джерелознавчі дослідження.  
3. Етнологічні дослідження у 
сучасному світі. 
4. Історичні та археологічні 
дослідження в Україні та Європі: 
історія та сучасність. 
5. Краєзнавство сучасної 
України. 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
історичний факультет, кафедра 
історії та археології м. 
Миколаїв, вул. Нікольська, 24, 
Горбенко К. В. 

24-25  
квітня 

2020 р. 

50 Національна спілка краєзнавців, 
Миколаївський обласний 

краєзнавчий музей, Мозирський 
державний педагогічний університет 
імені І.П. Шамякина 



1.3 ІІІ Міжнародна 
археологічна 
конференція 
«Ольвійський форум 
(до 70-чя з дня 
народження 
В.В. Крапівіної): 
«Сучасні тенденції 
розвитку 
археологічних 
досліджень». 

1. Історія досліджень 
2. Антропологічні дослідження 
3. Археологія пізньої бронзи та  
раннього залізного віку 
4. Археологія острова Березань 
5. Ольвія та античний світ 
6. Скіфо-сарматська археологія 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
історичний факультет, кафедра 
історії та археології м. 
Миколаїв, вул. Нікольська, 24, 
Смирнов О. І. 

05-06  
травня 
2020 р. 

50 Інститут археології НАН України,  
Національна спілка краєзнавців,  
Миколаївський обласний 
краєзнавчий музей, 
Придністровський державний 
університет ім. Т.Г. Шевченко 
(Молдова), Institut für Prähistorische 
Archäologie Freie Universität, Берлін 
(Німеччина), Institute of Archaeology, 
Universitet of Warsaw (Польща) 

1.4 ІV Міжнародна 
науково практична 
конференція 
“Розвиток 
інноваційної 
діяльності в галузі 
технічних і фізико-
математичних наук” 

Проблеми механіки та фізико-хімії 
конденсованого стану речовини. 
1. Фізика конденсованого стану 
речовини. 
2. Хімія конденсованих 
структурно-неоднорідних систем. 
3. Моделі та методи аналізу даних. 
4. Проблеми професійної 
підготовки фахівців технічного та 
фізико-математичного напрямку. 

Нові матеріали та технології. 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, механіко-
математичний факультет, 
кафедра фізики та математики, 
м. Миколаїв, вул. Нікольська, 
24 
тел.: (0512) 37-88-12  
 

10-12 
вересня 
2020 р. 

200 Міністерство освіти і науки 
України, Національний 
університет кораблебудування  
імені адмірала Макарова, Інститут 
механіки імені С.П.Тимошенка 
НАНУ, Інститут хімії 
високомолекулярних сполук 
НАНУ, Інститут технічної 
теплофізики НАНУ, Київський 
національний університет імені 
Тараса Шевченка, Національний 
педагогічний університет імені 
М.П.Драгоманова, Національний 
університет харчових технологій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІІ. Всеукраїнські конференції 
2.1 Всеукраїнський 

науково-практичний 
семінар з проблем 
вищої освіти 
«Мистецька освітня 
галузь: методики і 
технології » 
 

1.Теорія і практика музичної освіти 
в світі: традиція і сучасність. 
2.Професійна підготовка учнів і 

студен-тів (інстру-ментальне 
виконавство) 
3.Професійна підготовка учнів і 

студентів (вокально-хорова). 
4.Інноваційні методики і технології 

викладання предметів Мистецької 
освітньої галузі в закладах загальної 
середньої освіти та закладах вищої 
освіти 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
факультет педагогіки та 
психології, кафедра музичного 
мистецтва, м. Миколаїв, вул. 
Нікольська, 24 
д.пед.н., доцент Стріхар О.І., 
к.пед.н., доцент Л.С.Аристова,  
 

23.03.-
27.03. 
2020 р. 

100 Національний педагогічний 
університет імені 
М. П Драгоманова, Харківський 
національний університет імені 
Г. С. Сковороди, Центральноукраїнський 
державний педагогічний університет імені 
В. Вінниченка  

2.2 Всеукраїнський 
науково-методичний 
семінар 
«Педагогічна 

деонтологія як проблема 
сучасної спеціальної 
педагогіки» 
 

1. Моральні цінності сучасного 
педагога.  
2. Специфіка педагогічної взаємодії 

з особливими дітьми. 
3.Деонтологічні основи корекційної 

роботи з батьками дітей з 
порушення-ми психо-фізичного 
розвитку. 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, факультет 
педагогіки та психології, кафедра 
спеціальної освіти, м. Миколаїв, 
вул. Нікольська, 24 
д.пед.н., проф. Савінова Н.В., 

к.пед.н., доц.. Кисличенко В.А.  

червень 
2020 р. 

100 Національний педагогічний 
університет імені 
М. П Драгоманова, Полтавський 
національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка 
 

2.3 Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Педагогічна 
толерантність як 
складова професіограми 
учителя (актуалізація 
ідей 
В. О. Сухомлинського)» 

 Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
факультет дошкільної та 
початкової освіти, кафедра 
педагогіки та інклюзивної 
освіти, м. Миколаїв, вул. 
Нікольська, 24, тел.: 37-89-53  

24-25 
вересня 
2020 р. 

100 Міністерство освіти і науки України, 
Національна Академія педагогічних 
наук України, ДВНЗ 
«Прикарпатський національний 
університет імені Василя 
Стефаника», Херсонський 
державний університет, Рівненський 
державний гуманітарний 
університет 



2.5 Всеукраїнська 
конференція з 
проблем вищої освіти 
і науки 
«Сучасні тенденції 
підготовки майбутніх 
фахівців початкової 
освіти» 
 

1) Теоретичні аспекти модернізації 
підготовки майбутніх учителів 
початкової школи у ЗВО 
2) Розвиток особистості здобувача 

початкової освіти в умовах реалізації 
концепції «Нова українська школа» 
3) Актуальні проблеми підготовки  

майбутніх фахівців початкової освіти 
у контексті інтеграційних змін 
4) Універсальність педагогічного 

новаторства: інтеграція в закладах 
освіти 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
факультет дошкільної та 
початкової освіти, кафедра 
початкової освіти, м. Миколаїв, 
вул. Нікольська, 24 
Якименко С. І. 0677433002 
Тимченко А.А. 0953131690 
Авраменко К. Б. 0992531697 
Казанжи І. В. 0504936768 
 

29 
жовтня 
2020 р. 

50  Житомирський державний 
університет імені Івана Франка,  
Хмельницька гуманітарно-
педагогічна академія, Херсонський 
державний університет, Уманський 
державний педагогічний 
університет ім. Павла Тичини, 
Південноукраїнський національний 
педагогічний університет ім. 
К. Д. Ушинського, 

Криворізький державний 
педагогічний університет 

2.6 Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Військово-
патріотичне виховання 
студентської молоді в 
умовах освітнього 
простору 
університету» 

Військово-патріотичне виховання 
студентської молоді в умовах 
освітнього простору університету 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
факультет дошкільної та 
початкової освіти, кафедра 
педагогіки та інклюзивної 
освіти, м. Миколаїв, вул. 
.Нікольська, 24 
тел.: 37-89-53 

14-15 
листопада 
2020 р. 

100 Міністерство освіти і науки 
України, Національна Академія 
педагогічних наук України, ДВНЗ 
«Прикарпатський національний 
університет імені Василя 
Стефаника», Херсонський 
державний університет, 
Рівненський державний 
гуманітарний університет 

2.7 Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція з 
проблем вищої освіти 
«Національно-
патріотичне 
виховання засобами 
музичного мистецтва» 
 

1.Нацонально-патріотичне 
виховання майбутніх вчителів 
мистецтва (музичного мистецтва). 
2.Особливості інструментальної 
підготовки майбутніх вчителів 
мистецтва (музичного мистецтва). 
3.Особливості вокальної та 
диригентсько-хорової підготовки 
майбутніх учителів мистецтва 
(музичного мистецтва) 
4.Особливості методики викладання 
предметів мистецької освітньої 
галузі в ЗЗСО Нової української 
школи 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
факультет педагогіки та 
психології, кафедра музичного 
мистецтва, м. Миколаїв, вул. 
Нікольська, 24 
д.пед.н., доцент Стріхар О.І., 
к.пед.н., доцент Л.С.Аристова,  

листопад 
2020 р- 

50 Національний педагогічний 
університет імені 
М. П Драгоманова 
Харківський національний університет 
імені Г. С. Сковороди, 
Центральноукраїнський державний 
педагогічний університет імені 
В. Вінниченка  



2.8 XX Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція з 
міжнародною участю 
 
«Медико-біологічні 
проблеми фізичної 
культури, спорту та 
здоров’я людини» 
 

1.Медико-біологічні основи 
фізичного розвитку та фізичного 
виховання. 
2. Функціональні резерви та 
адаптаційні можливості організму 
людини. 
3 Фізіолого-гігієнічні та психолого-
педагогічні питання фізичного 
виховання та спорту. 
4.Фізичний стан, контроль фізичної 
підготовки та успішності студентів і 
спортсменів. 
5. Професійно-прикладна фізична 
підготовка та мотивація навчальної і 
фізкультурно-оздоровчої діяльності.  
6. Фізичне виховання, фізична 
реабілітація та рекреація у 
збереженні  здоров’я. 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
факультет фізичної культури та 
спорту, кафедра теорії та 
методики фізичної культури 
 

Грудень 
2020 р. 

50 Національний університет 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова, Чорноморський 
національний університет імені 
Петра Могили, Херсонський 
державний університет, 
Південноукраїнський 
національний педагогічний 
університет імені 
К. Д. Ушинського, 
Міжрегіональна академія 
управління персоналом, 
 м. Київ 



План 
проведення наукових Інтернет-конференцій на 2020 р. 

у Миколаївському національному університеті імені В. О. Сухомлинського 
Назва 
конференції, що 
відповідає 
проблематиці 
заходу 

Основні питання, що пропонуються для обговорення Структурний підрозділ 
відповідальний за проведення 
заходу,  відповідальні, телефон 

Термін 
проведенн
я (число, 
місяць) 

Міністерства, відомства 
або установи, які є 
співорганізаторами 

конференції 

Науковий диспут 
«Крок до нових 
наукових перемог» 

Лексико-стилістичні та синтаксично-стилістичні 
характеристики німецькомовного дискурсу 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, факультет 
іноземної філології, кафедра 
германської філології та перекладу 
(секція німецької філології), м. 
Миколаїв, вул. Нікольська, 24 
проф. Майстренко М.І. 
ауд. 01.500, тел. (0512) 37-88-19 

травень 
2020 р. 

Миколаївський обласний 
центр німецької 
культури 

Всеукраїнська 
науково-практична 
інтернет- 
конференція 
«Сучасна 
логопедія: 
інноваційні 
технології» 
 

1.Інноваційні напрямки розвитку логодіагностики та логокорекції. 
2.Психолого-педагогічні аспекти ефективного застосування 

сучасних методів, прийомів, форм та засобів логокорекції. 
3.Компетентністний підхід як визначальна складова системи 

підготовки майбутніх педагогів спеціальної освіти в умовах нової 
української школи.  
4.Інноваційні логотехнології в системі спеціальної освіти та 

інклюзивного навчання в Україні та світі.  
5.Психологічний супровід корекційної роботи з дітьми з 

порушеннями психофізичного розвитку.  
6.Інноваційні технології роботи з батьками дітей з особливими 

потребами. 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського,. факультет 
педагогіки та психології, кафедра 
спеціальної освіти, м. Миколаїв, вул. 
Нікольська, 24 
д.пед.н., проф. Савінова Н.В., 
к.пед.н., доц. Кисличенко В.А.  

червень 
2020 р. 

Національний 
педагогічний університет 
імені М. П Драгоманова,  
Полтавський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
В. Г. Короленка 

Всеукраїнська 
інтернет 
конференція: 
«Нова українська 
школа: наступність 
у підготовці 
старшого 
дошкільника до 
навчання в 1- му 
класі» 

1. Сучасні технології підготовки дітей старшого 
дошкільника до школи 
2.Міжкультурна комунікація як умова підготовки 
дошкільника до навчання у школі 
3. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної та початкової 
освіти 
на засадах педагогічних ідей Василя Сухомлинського 
4. Взаємодія інституту родинного і суспільного виховання у 

підготовці дитини до школи 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, факультет 
дошкільної та початкової освіти, 
кафедра дошкільної освіти, м. 
Миколаїв, вул. Нікольська, 24 

06 
жовтня 
2020 р. 

Міністерство освіти і 
науки України, 
Національна академія 
педагогічних наук 
України, 
Південноукраїнський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
К.Д Ушинського, 



Прикарпатський 
національний 
університет  імені 
В. Стефаника, 
Уманський державний 
педагогічний 
університет імені 
П. Тичини, Глухівський 
національний 
педагогічний 
університет імені 
О. Довженка, 
Ніжинський державний 
університет імені 
М. Гоголя 

Круглий стіл 
«Предметно-
мовне інтегроване 
навчання  (CLIL) 
в процесі 
професійно 
орієнтованої 
підготовки 
студентів в 
Україні за 
кордоном» 

1. Імплементація методики CLIL на факультетах іноземної 
філології. 
2. Імплементація методики CLIL на немовних факультетах. 
 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, факультет 
іноземної філології, кафедра 
англійської мови і літератури, м. 
Миколаїв, вул. Нікольська, 24, 
доцент Мироненко Т.П., 
ауд. 01.501, тел. (0512) 37-88-07, 

ауд. 01.502, тел. (0512) 37-88-19 

листопад 
2020 р. 

Київський національний 
лінгвістичний університет; 
Херсонський державний 
університет, Запорізьський 
національний університет, 
Астонський університет 
(м. Бермінгем, 
Великобританія), 
Університет Тарту 
(Естонія) 

 


