23 квітня 2019 року
у Вінницькому державному педагогічному університеті імені
Михайла Коцюбинського
відбулася підсумкова науково-практична конференція
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт
зі спеціальності «Початкова освіта»
На конкурс було подано 80 наукових робіт із 36 закладів вищої освіти
(педагогічні університети – 17, класичні університети – 14, гуманітарні
академії – 4, Національний університет цивільного захисту України - 1).
У базовому закладі вищої освіти було створено:
- організаційний комітет у складі 13 осіб, голова оргкомітету Лазаренко
Н.І.,

канд.

пед.

наук,

професор,

ректор

Вінницького

державного

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
- галузеву конкурсну комісію у складі 11 осіб (5 – викладачі ВДПУ імені
Михайла Коцюбинського, 6 – представники інших ЗВО України, за згодою),
голова - Коломієць А.М., доктор пед. наук, професор, проректор з наукової
роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського;
- апеляційну комісію у складі 4 осіб (1 – викладач ВДПУ імені Михайла
Коцюбинського, 2 – викладачі інших ЗВО України, 1 – представник МОН
України), голова – Федій О. А., доктор пед. наук, професор, завідувач
кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та
методик їх викладання Полтавського державного педагогічного університету
імені В.Г.Короленка.
До складу галузевої конкурсної комісії, яка оцінювала наукові роботи та
виступи учасників, ввійшли провідні вчені в галузі початкової освіти, які
представляли заклади вищої освіти з різних регіонів України (Бердянська,
Вінниці, Глухова, Кам’янець-Подільського, Маріуполя, Харкова, Херсона).

На

основі

рецензентами,

експертних
членами

оцінок

галузевої

кожної

наукової

конкурсної

комісії,

роботи
було

двома

складено

рейтинговий список. До захисту на підсумковій конференції було запрошено
авторів 20-ти кращих робіт. Це складає 25% від загальної кількості поданих на
конкурс робіт (80), що відповідає вимогам Положення про конкурс. Усі
запрошені конкурсанти вчасно з’явилися і взяли участь у підсумковій
науково-практичній конференції.
Учасники конкурсу, юні науковці, на високому рівні представили
результати своїх досліджень, доводили їх актуальність і практичне значення,
ілюстрували

наукові

доповіді

фото-

та

відеоматеріалами,

дитячими

малюнками, отриманими в процесі експериментальної роботи.
За

підсумками

проведення

ІІ

туру

Всеукраїнського

конкурсу

студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова освіта» отримали:
Диплом І ступеня
1.

Рябчун

Катерина

Володимирівна,

Полтавський

національний

педагогічний університет імені В.Г.Короленка.
2.

Старостіна Євгенія Олександрівна, Куцуруба Вікторія Володимирівна,
ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет».

3.

Лазаренко Тетяна Миколаївна, Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка.

4.

Андрійчук

Софія

Олександрівна,

Вілюра

Юлія

Анатоліївна,

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
Диплом ІІ ступеня
1.

Зіневич Вероніка Олегівна, Мацібора Марія Василівна, Вінницький
державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

2.

Дресвянникова
педагогічний

3.

Анна

Костянтинівна

Бердянський

державний

університет.

Тимошенко Анна Анатоліївна, Національний педагогічний університет
імені М.П. Драгоманова.

4.

Фільчук

Олександр

Миколайович,

Філобок

Дмитро

Сергійович,

Національний університет цивільного захисту України.
5.

Шишак

Андріана

Михайлівна,

Тернопільський

національний

педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
6.

Литовченко

Марина

Олексіївна,

Хімченко

Валерія

Валеріївна,

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра
Довженка.
Диплом ІІІ ступеня
1.

Андрієнко Вікторія Віталіївна, Херсонський державний університет.

2.

Бородина

Єлизавета

Георгіївна,

Миколаївський

національний

університет імені В.О.Сухомлинського.
3.

Колесник Марія Миколаївна, Київський університет імені Бориса
Грінченка.

4.

Лисевич Анастасія Анатоліївна, Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності.

5.

Мельникович Анна-Марія Андріївна, Дрогобицький державний
педагогічний університет імені Івана Франка.

6.

Шевченко Ірина Михайлівна, Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини.

7.

Лужна Лілія Михайлівна, ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника».

8.

Пронюшкіна Марія Сергіївна, КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна
академія».

9.

Кравець Валерія Сергіївна, Житомирський державний університет імені
І.Франка.

10. Рахітова Фатіма Учкунівна, Черкаський національний університет імені
Богдана Хмельницького.
За результатами роботи науково-практичної конференції було
опубліковано збірник матеріалів учасників ІІ туру Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Початкова
освіта» – «Сучасна початкова освіта в поглядах молодих науковців».
Базовий заклад вищої освіти забезпечив належні умови для проведення
підсумкової науково-практичної конференції. Для учасників ІІ етапу
конкурсу в університеті було організовано святковий концерт, екскурсію по
університету та в музей ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, екскурсію в
музей-садибу М.І.Пирогова. Харчування для учасників конкурсу було
організовано в їдальні університету.
Вітаємо переможців конкурсу та їхніх наукових керівників з
високими досягненнями!
Бажаємо

нових

ідей

та

їх

реалізації

експериментальних розвідках і наукових роботах!

в

наступних

