МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

ПРОГРАМА

звітної конференції аспірантів університету
«НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ – РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ»
24 жовтня 2018 року

Миколаїв 2018

РОБОЧА ГРУПА
з підготовки та проведення
звітної конференції аспірантів
«Наукові дослідження – результати та перспективи»
24 жовтня 2018 року, м. Миколаїв
Анатолій Люціанович СИТЧЕНКО, доктор педагогічних наук,
професор, проректор із науково-педагогічної роботи;
Тетяна Михайлівна СТЕПАНОВА, доктор педагогічних наук,
професор, декан факультету дошкільної та початкової освіти;
Світлана Іванівна ЯКИМЕНКО, доктор філософії в галузі освіти,
професор, завідувач кафедри початкової освіти;
Тетяна Володимирівна СТРОЙКО, доктор економічних наук,
професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та
економіки;
Ігор Євгенович НІКОЛАЄВ, доктор історичних наук, завідувач
кафедри історії;
Ірина Іванівна САВЕНКОВА, доктор психологічних наук, доцент,
завідувач кафедри психології.
ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
9.30 – 10.00 – реєстрація учасників конференції (ауд. 01.126);
10.00 – 14.00 – пленарне засідання (ауд. 01.126);
14.00 – прийняття резолюції, закриття конференції.
РЕГЛАМЕНТ
➢ Доповідь – 10-15 хвилин
➢ Виступ (обговорення доповіді) – 5 – 7 хвилин
➢ Виступ при підведенні підсумків – до 5 хвилин

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
аудиторія 01.126 (навчальний корпус № 1)
Вітальне слово ректора Миколаївського національного університету
імені В. О. Сухомлинського, академіка НАПН України, доктора технічних
наук, професора Валерія Дмитровича Будака.
Відкриття конференції проректора з науково-педагогічної роботи,
доктора педагогічних наук, професора Анатолія Люціановича Ситченка.
Доповіді аспірантів-випускників:
Тетяна ФІЛІМОНОВА
«The training of the future educator for the patriotic education of children of
senior preschool age»
Науковий керівник: доктор філософії в галузі освіта, професор
Якименко С. І.
Олена САХАРОВА
«Development of aesthetic education in the content of pre school education
(middle of XX – the beginning of XXІ c.c.)»
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор
Степанова Т. М.
Ірина РЕХТЕТА
«Formation of innovative infrastructure in conditions of national economy
globalization»
Науковий
Стройко Т. В.

керівник:

доктор

економічних

наук,

професор

Віталій БУРКУН
«Strategic guidelines of the development of national transport system under
conditions of globalization».
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Стройко Т. В.

Грачя АМІРХАНЯН
«Innovative transformations of production servicing of Ukrainian agrarian
sector in the context of global crisis phenomena»
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Стройко Т. В.
Ігор КОЗАК
«Entstehung – und Entwicklungsgeschichte des gegenwärtigen Rechts in
Deutschland und Österreich»
Ганна ЄЩЕНКО
«Parents’emotional proximity as the factor of the development of a child»
Науковий
Савенкова І. І.

керівник:

доктор

психологічних

наук,

доцент

наук,

доцент

Людмила МУХІНА
«Psychological peculiarities of conflictual competence of future
teachers’tdevelopment»
Науковий
Савенкова І. І.

керівник:

доктор

психологічних

