
План
проведення конференцій молодих вчених і сту! 

у Миколаївському національному університеті імені

УЮ»

Д. Будак

ського

Назва конференції, що 
відповідає проблематиці 

заходу
Основні питання, що пропонуються для обговорення

Підрозділ, 
відповідальний за 

проведення 
заходу (телефон)

Термін
проведен
ня
(число,
місяць)

К-сть
учасни

ків

Міністерства, відомства 
або установи, які є 
співорганізаторами 

конференції, семінару

1 2 3 4 5 6
IX Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція здобувачів 
вищої освіти і молодих 
учених «Наука. 
Студентство. Сучасність. 
Г  уманістичні ідеї 
В 0  Сухомлинського як 
фактор саморозвитку 
особистості»

Гуманістичні ідеї В О Сухомлинського як фактор 
саморозвитку особистості:

-Дитяча філософія В.О.Сухомлинського як засіб розвитку 
дитини дошкільного віку.
-Професійна підготовка майбутніх педагогів до реалізації 
завдань нової української школи.
-Патріотизм як педагогічний феномен у спадщині 
В. 0 . Сухомлинського.

- Батьківська педагогіка В. 0 . Сухомлинського в сучасних 
соціокультурних умовах.
- Формування національної свідомості студентської молоді.

Факультет 
дошкільної та 
початкової освіти, 
кафедра
педагогіки та 
дитячої психології 
Відповідальна: 
Олексюк 0 . Є. 
тел. 37-89-53;
3 8066 267 07 72

17
травня
2018 р.

250 Інститут модернізації 
змісту освіти; 
Херсонський державний 
університет;
Рівненський державний
університет;
Прикарпатський
національний
університет імені Василя
Стефаника.

XII Всеукраїнська 
науково-практична 
студентська конференція 
“Проблеми формування 
здорового способу життя 
у студентської молоді ”

- Сучасний стан і перспективи формування здоров’я 
студентської молоді.
- Туризм як фактор оздоровлення студентів, перспективи його 
розвитку в Україні.
- Фізичне виховання як пріоритетний фактор у формуванні 
здорового способу життя студентів.

Медико-біологічні та еколого-психологічні аспекти 
формування здоров’я та здорового способу життя 
студентської молоді.

Факультет 
фізичної культури 
та спорту, 
кафедра ТМФК 
Відповідальний:
Гетманцев С. В. 
тел.(0512) 

37-87-36(03)

18-19
травня

2018 р.

100 Національний
університет
кораблебудування імені 
адмірала Макарова; 
Київський національний 
університет імені 
Т. Г. Ш евченко; 
Херсонський державний 
університет.



План 
проведення наукових конференцій із проблем вищої освіти і науки на 2018 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 7 

І. Міжнародні конференції 
1.1 ІІ Міжнародна 

археологічна 
конференція 
«Ольвійський 
форум» 
 (памяті 
В.В.Крапівіної)» 

- Степове Побужжя в контексті 
соціокультурного розвитку Східної та 
Центральної Європи у IІ тис. до н.е. – V ст. 
н.е. 
- історико-археологічні дослідження доби 
фінальної бронзи та раннього залізного віку. 
- Ольвія та античний світ. 
- Археологія степової зони (скіфо-
сарматська археологія). 

Інститут історії, політології та 
права, кафедра історії, 
етнології та археології 
Відповідальні  
Смирнов О. І. тел. 0972836131 
Господаренко О. В. тел. 
0959290775 
Смирнов Л. І. тел. 0977310377 

04-06 
травня 
2018 р. 

100 Інститут археології НАН України; 
Національна спілка краєзнавців 
України; Миколаївський обласний 
краєзнавчий музей; Університет 
Гете (Франкфурт-на-Майні, 
Німеччина). 

1.2 II Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 
“Інноваційна 
діяльності в галузі 
технічних і 
фізико-
математичних 
наук” 

- Фізика конденсованого стану 
речовини. Хімія конденсованих 
структурно-неоднорідних систем. 
-  Геометричне, математичне та 
комп'ютерне моделювання явищ, систем і 
процесів. 

- Моделі та методи аналізу даних. 
- Проблеми професійної підготовки 
фахівців технічного та фізико-
математичного напряму. 
- Нові матеріали та технології. 

Механіко-математичний 
факультет, кафедра фізики та 
математики  
Відповідальний:  
Овчаренко А. В. 
тел.: (0512) 37-88-12 
 

13-15 
вересня 
2018 р. 

100 Інститут механіки імені 
С. П. Тимошенка НАНУ; Інститут 
хімії високомолекулярних сполук 
НАНУ; Інститут технічної 
теплофізики НАНУ; Київський 
національний університету імені 
Т. Г. Шевченка; Національний 
педагогічний університету імені 
М. П. Драгоманова; Національний 
університет кораблебудування 
імені адмірала Макарова; 
Univerite M’hamed Bougara de 
Boumerdes, Алжир; 
Universite de Lyon, Франція; 
National Technical University of 
Athens, Греція; 
Інженерно-економічний інститут, 
м. Карши, Узбекистан; College of 
Civil Engineering and Mechanics, 
China. 
 



ІІ. Всеукраїнські конференції 
2.1 Всеукраїнська 

науково-
практична 
конференція 
«Трансформаційні 
зміни особистості 
студентської 
молоді засобами 
професійної 
освіти» 
 

- Особливості психологічного супровіду 
осіб з особливими потребами. 
- Трансформація особистості в умовах 
військового конфлікту. 
- Особливості професійної підготовки 
майбутніх психологів до роботи з дітьми, 
які пережили військовий конфлікт. 
- Особливості професійної підготовки 
майбутніх психологів до роботи з дітьми з 
обмеженими можливостями. 

Факультет педагогіки та 
психології, кафедра 
психології 
Відповідальні 
Савенкова І. І.. 
Кузнецова С. В., 
Литвиненко І. С. 
тел 0512 37-88-06 
 

17 квітня 
2018 р. 

100 Кропивницький інститут 
Приватного вищого навчального 
закладу «Університет сучасних 
знань»; КВНЗ Вінницька 
академія неперервної освіти; 
Київський університет імені 
Бориса Грінченка.  

2.2 ІІІ Всеукраїнська 
науково-
практична 
конференція 
«Проблеми 
розвитку творчої 
особистості дітей 
дошкільного віку: 
теорія, практика, 
перспективи» 

Розвиток творчої особистості дітей 
дошкільного віку. 
- Інноваційні технології у формуванні 
творчої особистості дитини дошкільного 
віку й учня початкових класів. 
- Психолого-педагогічний супровід 
творчого розвитку дітей дошкільного віку. 
- Розвиток творчого потенціалу майбутніх 
фахівців в умовах вищого навчального 
закладу. 
- Творча самореалізація вихователя 
дошкільного навчального закладу  й учителя 
початкових класів в умовах  нової 
української  школи. 

Факультет дошкільної та 
початкової освіти, кафедра 
дошкільної освіти 
Відповідальні   
Трифонова О. С. 
Кардаш І. М. 
тел..  093 694 96 26,   050 
906 16 00 

16 травня 
2018 р. 

120 Прикарпатський національний 
університет імені  В. Стефаника; 
ДЗ «Південноукраїнський 
національний педагогічний 
університет імені 
К. Д. Ушинського»; Уманський 
державний педагогічний 
університет імені П. Тичини. 

2.3 Всеукраїнська 
науково-
практична 
конференція із 
проблем вищої 
освіти 
«Філософсько-
педагогічний 
феномен 
В. О. Сухомлинсь
кого в контексті 
нової української 
школи». 

- Особистісно зорієнтоване навчання і 
виховання. 
- Організація та проведення керованого 
продуктивного навчання. 
- Особистісно-професійна характеристика 
сучасного вчителя. 
- Управління сучасною школою. 

Відповідальний:  
Проректор із науково-
педагогічної роботи 
Ситченко А. Л. 
Тел.. (0512) 37-88-23 

26-27 
вересня 
2018 р 

100 Інститут педагогіки НАПН 
України; Херсонський державний 
університет; Миколаївський 
обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти. 



2.4 Всеукраїнська 
науково-
практична 
конференція 
«Державні 
стандарти 
дошкільної та 
початкової освіти 
в умовах Нової 
української 
школи: теорія і 
практика» 

- Педагогіка партнерства у сучасному 
освітньому середовищі. 
- Ключові компетентності Нової 
української школи (дошкільна та початкова 
ланки). 
- Підготовка вмотивованого і 
кваліфікованого педагога. 
 

Факультет дошкільної та 
початкової освіти, кафедра 
початкової освіти, кафедра 
дошкільної освіти 
Відповідальні   
Якименко С. І. 
тел 0677433002 
Трифонова О. С. 
тел 0976481648 
Казанжи І. В. 
тел 0504936768 

17 жовтня 
2018 р. 

100 Житомирський державний 
університет імені Івана Франка.; 
Хмельницька гуманітарно-
педагогічна академія; 
Херсонський державний 
університет;  
Південноукраїнський 
національний педагогічний 
університет 
імені К. Д. Ушинського;  
Черкаський національний 
університет імені 
Б. Хмельницького. 

 
 
 

Проректор із науково-педагогічної роботи      А. Л. Ситченко 
Виконавець 
М. В. Пересунько 

 


