
 

Перелік  

всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського на 2017 р. 

 

Назва 

конференції, що 

відповідає 

проблематиці 

заходу 

Тема конференції (семінару). 

Основні питання, що пропонуються для 

обговорення 

Вищий навчальний заклад 

(установа), відповідальний за 

проведення заходу (адреса, 

телефон) 

Термін 

провед

ення 

(число, 

місяць) 

К-сть 

учасників 
Міністерства, відомства або 

установи, які є 

співорганізаторами 

конференції, семінару Всього 

У 

т. ч. 

іного

род-

ніх 

1 2 3 4 5 6 7 

ІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

студентів, 

аспірантів та 

молодих вчених 

"Інформаційні 

технології в 

моделюванні" 

Моделювання різноманітних об’єктів, явищ і 

процесів з використанням інформаційних 

технологій 

1. Геометричне, математичне та комп’ютерне 

моделювання об’єктів, явищ і процесів 

2. Інформаційні технології при моделюванні 

об’єктів, явищ і процесів 

3. Комп’ютерна інженерія в сучасних умовах 

4. Підготовка наукових та педагогічних кадрів 

з інформаційних технологій 

Миколаївський національний 

університет імені 

В. О. Сухомлинського, 

механіко-математичний 

факультет, кафедра 

комп’ютерної інженерії 

54030, Миколаїв, вул. 

Нікольська 24 

Контактна особа: 

Устенко С. А., 

тел.: 0 (63) 4799061; 

Борисенко В, Д,, 

тел.: 0 (63) 3047536 

23-24 

березня 

2017 р. 

150 100 Українська асоціація з 

прикладної геометрії; 

Київський національний 

університет будівництва і 

архітектури; Національний 

технічний університет 

України "Київський 

політехнічний інститут"; 

Національний університет 

цивільного захисту України; 

Національний технічний 

університет "Харківський 

політехнічний інститут"; 

Дніпропетровський 

національний університет 

імені Олеся Гончара 

XІ Всеукраїнська 

науково-

практична 

студентська 

конференція 

“Проблеми 

1.Сучасний стан і перспективи формування 

здоров’я студентської молоді. 

2.Проблеми формування уявлень про 

здоров’я та здоровий спосіб життя у 

студентів різних курсів. 

3. Фізичне виховання як пріоритетний фактор 

Миколаївський національний 

університет імені 

В. О. Сухомлинського, 

факультет фізичної культури 

та спорту, кафедра ТМФК 

54030, Миколаїв, вул. 

19-20  

травня 

2017 р. 

100 50 Академія наук  вищої школи 

України, 

Національний університет 

кораблебудування імені 

адмірала Макарова 

Київський національний 



формування 

здорового 

способу життя у 

студентської 

молоді ” 

 

у формуванні здорового способу життя 

студентів. 

4. Медико – біологічні та еколого – 

психологічні аспекти формування здоров’я та 

здорового способу життя у студентської 

молоді. 

Нікольська 24 

Контактна особа: 

Гетманцев С. В. 

тел.: Тел.(0512) 

37-87-36 

університет  

імені Т.Г. Шевченко, 

Херсонський державний 

університет 

VІІІ 

Всеукраїнська 

науково-

практична 

конференція 

студентів та 

молодих вчених 

«Наука.Студентст

во.Сучасність. 

Тенденції 

становлення нової 

школи в Україні.» 

Компетентнісний підхід у підготовці 

сучасного педагога. 

1. Освітній простір як середовище розвитку 

особистості. 

2. Розвиток фахової компетентності 

майбутнього педагога. 

3. Модернізаційні зміни у змісті навчально-

виховного процесу сучасної школи України. 

4. Українська школа в контексті євро 

інтеграційних освітянських процесів. 

Миколаївський національний 

університет імені 

В. О. Сухомлинського, 

факультет дошкільної та 

початкової освіти, кафедра, 

кафедра педагогіки та 

загальної психології 

54030, Миколаїв, вул. 

Нікольська 24 

Контактна особа: 

Олексюк О. Є. 

тел.: 066-267-07-72 

травень, 

2017 р. 

500 100 Прикарпатський 

національний університет 

імені В. Стефаника, 

Херсонський державний 

університет, Рівненський 

державний університет. 

Студентська 

науково-

практична 

конференція 

«Ідеї В.О. Сухо-

млинського в 

контексті 

компетентнісної 

дошкільної та 

початкової 

освіти» 

Упровадження педагогічних ідей 

В. О.Сухомлинського в галузі дошкільної та 

початкової освіти 

1. Педагогічні праці  В.О.Сухомлинського як 

засіб патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку та учнів початкової школи. 

2. Педагогічні погляди В.О. Сухомлинського 

щодо розвитку творчої особистості дитини. 

3. Реалізація інтелектуально-творчого 

потенціалу майбутніх педагогів в контексті 

педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського. 

Миколаївський національний 

університет імені 

В. О. Сухомлинського, 

факультет дошкільної та 

початкової освіти, кафедра 

дошкільної освіти, 

54030, Миколаїв, вул. 

Нікольська 24 

 Контактна особа:  

Трифонова О.С. Кардаш І. М., 

тел.:093 694 96 26, 050 906 16 

00 

28 

вересня 

2017 р. 

100 30 Прикарпатський 

національний університет 

імені В. Стефаника, 

ДЗ «Південно-український 

національний педагогічний 

університет імені 

К .Д. Ушинського», 

Уманський державний 

педагогічний університет 

імені П. Тичини 

 

Проректор із науково-педагогічної роботи:       А. Л. Ситченко  

 


