
План 
проведення конференцій молодих вчених і студентів на 2021 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, 
кафедра загальної та 
прикладної лінгвістики, 
професор Коч Н. В., 
ауд. 01.306, 
тел. (0512) 37-88-24 

2 квітня 
2021р. 

100 70 Кам’янець-Подільський 
національний університет імені Івана 
Огієнка (за угодою); Національний 
педагогічний університет імені 
М. П. Драгоманова 
Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова (за угодою); 
Херсонський державний університет 
(за угодою); Національний 
університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова; Чорноморський 
національний університет 
імені Петра Могили 

ХV 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 хімії 

травень 
2021 р. 

70 10 Національний університет 
кораблебудування імені адмірала 
Макарова, Чорноморський 
національний університет імені 
Петра Могили, Херсонський 
державний університет, 
Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського 



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

Європейські та національні цінності в 
умовах глобалізації освітнього простору – 
завдання сьогодення 

Миколаївський 
національний університет 
імені В.О.Сухомлинського,  
факультет педагогічної та 

соціальної освіти, кафедра 
педагогіки та інклюзивної 
освіти  
конт. ос. Олексюк О. Є 
тел.: 0983073061 
е-mail: 
oleksjukoksana@ukr.net 

12 
травня 
2021 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 

ІХ всеукраїнська 
наукова 
конференція для 
молодих вчених 
«Історична юдаїка 
в молодіжному 
середовищі 
України» 

1.Розвиток гуманітарної освіти: досвід 
провідних фахівців. 
2. Актуальні напрямки розвитку 
дистанційної освіти в умовах пандемії. 
3. Програмне забезпечення та технологічний 
супровід дистанційної освіти: досвід 
застосування та новітні розробки. 
4. Історичні наукові школи. 
5. Історичні науки в системі дистанційної 
освіти вищої школи Ізраїлю. 

Миколаївський 
національний 

університет імені 
В.О.Сухомлинського, 

факультет педагогіки та 
психології 

Ласінська М. Ю. 
тел. 0678322581 

16 
травня 
2021 р. 
(до Дня 
науки) 

100 20 Ізраїльський культурний центр в м.  
Миколаєві при Посольстві Держави 
 Ізраїль в Україні. 
Миколаївське товариство єврейської 
культури; 
 Миколаївський інститут права  
Національного університету 
«Одеська юридична  
академія». 

  



План 
проведення наукових конференцій із проблем вищої освіти і науки на 2021 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 
проведенн

я 

Кільк.у
часн. 

Відомства або установи, які є 
співорганізаторами заходу 

1 2  3 4 5 6 

І. Міжнародні конференції 
1.1 VII 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, 
філологичный факультет,  

декан факультету,  
доцент  Мороз Т.О., 

м.Миколаїв, вул.Нікольська, 24, 
ауд. 01.501,  

тел. (0512) 37-88-07 

15-16 
квітня 
2021 р. 

100 Балтійська міжнародна академія, 
м. Рига,(Латвія), Самаркандський 
інститут іноземних мов, 
(Узбекистан) 

Балтійська міжнародна 
академія, м. Рига,(Латвія), 
Самаркандський інститут 

іноземних мов, (Узбекистан) 

1.2 Міжнародна науково-
практична конференція 
«Історичні мідраші 
Пів-нічного При-
чорномор’я» 

1.Історія створення музейних колекцій. 
в Україні та Світі 
2.Тематичні музеї та їх діяльність. 
3.Музеї під відкритим небом, практика 
організації та робота з відвідувачами 
4.Віртуальні музеї. 
5.Практика організації локальних 
музейних зібрань та приватних 
колекцій. 

Миколаївський національний 
університет імені 

В.О.Сухомлинського, 
факультет педагогіки та 

психології, кафедра історії 
Ласінська М. Ю. 
тел. 0678322581 

квітень 
2021 р. 

95 Миколаївська обласна державна 
адміністрація;  
Миколаївське товариство 
єврейської культури;  
Миколаївський інститут права 
Національного університету 
«Одеська юридична академія»;  
Державний архів Миколаївської 
області. 

 



1.3 Борисфеніка:  
Міжнародна наукова 
конференція пам’яті 
В.В. Крутілова 
«Археологічні 
дослідження острова 
Березань в контексті 
Європейської історії». 
 

1.Археологія о. Березань та суміжних 
територій 

2.Місце о. Березань в європейській 
історії 

3.Дослідники та наукові школи 
археології Надчорномор’я 

4.Археологія о. Березань: погляд крізь 
тисячоліття 

5.Перспективи археологічних та 
історичних студій з вивчення о. 
Березань 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, науково-
дослідна лабораторія 
«Археології та домодерної 
історії» 
Смирнов О.І. 095-532-08-51 
Горбенко К.В. 066-793-93-28 
Кузовков В.В. 050-997-94-82 
м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24  

05-07 
травня 
2021 р  

50 Інститут археології НАН 
України; Варшавський 
університет; Національна спілка 
краєзнавців України; 
Миколаївська обласна 
організація; Миколаївський 
обласний краєзнавчий музей 
«Старофлотські казарми» 

1.4 «Аркасівські читання»» 
ХІ Міжнародна 
наукова конференція 
«Історичні та 
краєзнавчі 
дослідження: виклики 
та перспективи». 
 

1.Історіографічні та джерелознавчі 
дослідження в Україні та світі. 
2.Археологічні дослідження в 
Україні: перспективи розвитку. 
3.Стан та розвиток краєзнавства. 
4.Історичні дослідження в Україні та 
Європі. 
5.Етнологічні дослідження в сучасній 
Україні. 
6.Міжнародні відносини: історія та 
сучасність. 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, науково-
дослідна лабораторія 
«Археології та домодерної 
історії» 
Кузовков В.В. 050-997-94-82 
Горбенко К.В. 066-793-93-28 
Смирнов О.І. 095-532-08-51 
м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, 

28-30 
травня 
2021 р 

50 Інститут археології НАН 
України; Мозирський державний 
педагогічний університет імені 
І.П. Шамякіна; Національна 
спілка краєзнавців України; 
Миколаївська обласна 
організація; Миколаївський 
обласний краєзнавчий музей 
«Старофлотські казарми» 

ІІ. Всеукраїнські конференції 
2.1 Всеукраїнський 

науково-практичний 
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 порушеннями психофізичного 
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.  

15 
квітня 
2021 р. 

100 Національний педагогічний 
університет імені 
М. П Драгоманова, Полтавський 
національний педагогічний 
університет імені В. Г. Короленка 
Кам'янець-Подільський 
національний університет імені 
Івана Огієнка 
 



2.2 Всеукраїнський 
науково-практичний 
семінар «Мистецька 
освітня галузь: 
методики, технології» 

1. Теорія і практика музичної 
освіти в світі: традиції і сучасність. 
2. Професійна підготовка 
(інструментальне виконавство) 
учнів і студентів. 
3. Професійна підготовка 
(вокально-хорова) учнів і студентів. 
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,  
 

травень 
2021 р. 

300 Національний педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова; Харківський 
національний педагогічний 
університет імені Г.С.Сковороди; 
Центральноукраїнський 
державний педагогічний 
університет імені Володимира 
Винниченк 

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

1.Технології соціально-педагогічної 
роботи з особливою дитиною 
2.Професійна підготовка педагогів 
до роботи з особливою дитиною 
3.Проблеми педагогічне деонтології 
з педагогічне спадщини В.О. 
Сухомлинського 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, факультет 
педагогіки та психології, кафедра 
спеціальної освіти  
(0512) 37-88-15 
kafkor@ gmail.com 
 

28 
вересня 
2021 р. 

100 Національний педагогічний 
університет імені 
М. П. Драгоманова; Полтавський 
національний педагогічний 
університет  імені В. Г. Короленка; 
Кам`янець-Подільський 
національний університет імені 
І. гієнка 

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

1.Актуальні проблеми сучасної 
біології  
2.Морфологія та фізіологія людини і 
тварин  
3.Медико - біологічні проблеми 
фізичного виховання і спорту. 
4.Екологія людини та навколишнього 
середовища і здоров’я людини 
5.Функціональні резерви та 
адаптаційні можливості організму 
людини. 
6.Фізичний стан, контроль фізичної 
підготовки та успішності студентів і 
спортсменів. 
7. Фізичне виховання, фізична 
реабілітація та рекреація у збереженні  
здоров’я. 

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

грудень 
2021 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 
проведення 
(число, 
місяць) 

Міністерства, відомства або 
установи, які є співорганізаторами 

конференції 

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, 
філологічний факультет,  
кафедра англійської мови і 
літератури,  
 доцент Мироненко Т.П., 
м.Миколаїв,  
вул.Нікольська, 24, ауд. 01.502,  
тел. (0512) 37-88-19 

березень 
2021 

Запорізьський національний 
університет, Черкаський 
національний університет імені 
Богдана Хмельницького, Полтавський 
національний педагогічний 
університет імені В.Г.Короленка, 
Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна, 
Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка, 
Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника, 
Астонський університет (м. 
Бермінгем, Великобританія), 
Університет Тарту (Естонія) 

Всеукраїнська 
науково-практична 
інтернет конференція 
Соціалізація 
особистості у 
викликах сьогодення: 
реалії та перспективи 

1.Роль соціальних інститутів у процесі 
соціалізації особистості; 
2.Психолого-педагогічні засади соціалізації 
особистості; 
3.Соціалізація дітей з особливими потребами в 
інклюзивному освітньому просторі; 
4.Теоретико-методологічні засади підготовки 
сучасних фахівців соціологічної сфери. 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
факультет педагогічної та 
соціальної освіти, кафедра 
соціальної педагогіки і 
соціальної роботи 
Відповідальні: д.п.н., проф. 
Рогальська-Яблонська І.П.; 
д.п.н. Султанова Н.В.– 
Тел..:  063 75 50 336 

22 квітня 
2021 р. 

Сумський державний педагогічний 
університет імені А.С. Макаренка; 
Херсонський державний університет; 
ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»; 
Тернопільський національний 
педагогічний університет ім. 
В.Гнатюка; Департамент соціального 
захисту населення Миколаївської  
ОДА; Міський обласний центр 
соціальних служб для сім`ї, дітей та 
молоді; Департамент праці та 
соціального захисту населення 
Миколаївської міської ради. 



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.  

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 

10 червня 
2021 

Міністерство освіти і науки України; 
Національний педагогічний 
університет імені М.П. Драгоманова; 
Кам'янець-Подільський 
національний університет імені Івана 
Огієнка; Полтавський національний 
педагогічний університет імені В.Г. 
Короленка 

Всеукраїнська 
науково-практична 
інтернет конференція 
«В.О.Сухомлинський 
і освіта 21 століття: 
соціальні, педагогічні 
та психологічні 
виміри» 

1.Проблеми «важких дітей» у досвіді В.О. 
Сухомлинського та в реаліях сьогодення; 
2.Ідеї В.О. Сухомлинського в контексті 
гуманістичної парадигми сучасної освіти; 
3.Соціально- психологічні умови організації 
освітнього середовища. 
 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, факультет 
педагогічної та соціальної освіти, 
кафедра педагогіки та 
інклюзивної освіти  
Відповідальні: д.пс.н., доц.. 

Яблонський А.І.;  
д. філософії в галузі освіти, доц. 

.Дрозд О.В. 

23 вересня 
2021 р. 

ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника»;  Херсонський 
державний університет; Рівненський 
державний гуманітарний університет; 
Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла 
Коцюбинського. 

Всеукраїнська 
науково-практична 
інтернет-конференція 
«Особистісно 
зорієнтований підхід 
до роботи з дітьми 
дошкільної та 
початкової ланок 
освіти» 
 

1.Мовленнєва готовність старшого 
дошкільника до навчання в Новій українській 
школі; 
2.Національно-патріотична готовність старших 
дошкільників до навчання в Новій українській 
школі; 
3.Поведінковий компонент готовності 
старшого дошкільника до навчання в Новій 
українській школі; 
4.Естетичний компонент готовності старшого 
дошкільника до навчання в Новій українській 
школі; 
5.Трудовий компонент готовності старшого 
дошкільника до навчання в Новій українській 
школі;  
6.Моральна готовність старшого дошкільника 
до навчання в Новій українській школі 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
факультет педагогічної та 
соціальної освіти, кафедра 
дошкільної освіти 
Відповідальні: 
к.п.н., проф., Рогальська Н.В. ;  
к.п.н., доц.., Соколовська О.С.  

29 жовтня 
2021 р. 

Департамент освіти і науки 
Миколаївської ОДА; Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника; -
Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені 
К. Д. Ушинського; Ізмаїльський 
державний гуманітарний університет;  
Глухівський національний 
педагогічний університет імені 
О. Довженка; Криворізький 
державний педагогічний університет; 
Навчально-методичний центр 
Миколаївської міської ради; 
Управління освіти Миколаївської 
міської ради 



Науковий диспут 
«Формування медіа 
компетентності 
студентів у процесі 
вивчення англійської 
мови» 
 

1.Теоретико-методологічне обґрунтування 
проблеми  
2. Теоретико-методологічний аспект 
формування медіа компетентності студентів у 
процесі вивчення англійської мови 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
філологічний факультет,  
кафедра англійської мови і 
літератури,  
 доцент Мироненко Т.П., 
м.Миколаїв,  
вул.Нікольська, 24, ауд. 01.502,  
тел. (0512) 37-88-19 

Жовтень 
2021 р. 

Запорізьський національний 
університет, Черкаський 
національний університет імені 
Богдана Хмельницького, Полтавський 
національний педагогічний 
університет імені В.Г.Короленка, 
Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна, 
Тернопільський національний 
педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка, 
Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника, 
Астонський університет (м. 
Бермінгем, Великобританія), 
Університет Тарту (Естонія) 

Всеукраїнська 
інтернет-конференція 
«Інноваційно-
технологічна 
підготовка майбутніх 
учителів початкової 
школи в закладах 
вищої освіти» 

1. Професійна підготовка майбутніх учителів 
початкової школи: сучасні виклики  
2. Психологічні аспекти підготовки майбутніх 
фахівців  
3. Розвиток особистості  молодшого школяра 
на етапі створення стандартів нового 
покоління  
4. Неперервність і наступність у навчанні як 
передумова забезпечення якості освіти 

Миколаївський національний 
університет імені 
В.О.Сухомлинського, 
факультет педагогічної та 
соціальної освіти, кафедра 
Початкової освіти 
Відповідальні:  проф. Якименко 
С.І.; 
к.п.н., доц.,Філімонова Т.В. 
м. Миколаїв, вул. Нікольська, 
24 
тел. (0512) 37-89-53 

2 грудня 
2021 р. 

Вінницький державний педагогічний 
університет імені Михайла 
Коцюбинського; Херсонський 
державний університет; Хмельницька 
гуманітарно-педагогічна академія; 
Уманський державний педагогічний 
університет імені П. Тичини; 
Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького; 
Дрогобицький державний 
педагогічний університет імені Івана 
Франка. 

 


