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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
 

6 травня 2020 року 

 

11.00 
 

1. Золотаренко Тетяна Олександрівна – студентка спеціальності 

«Початкова освіта», голова НТСА факультету. Тема доповіді: «Хвильове 

занурення та STREAM-освіта як складові формування основ громадянської 

компетентності в учнів початкової школи». Науковий керівник: канд.пед.наук, 

доцент Васютіна Тетяна Миколаївна.  

2. Стрижак Алла Євгенівна – аспірантка спеціальності 

«Психологія». Тема доповіді: «Проблема формування соціальної успішності 

особистості у науковій літературі». Науковий керівник: докт.пед.наук, 

професор Митник Олександр Якович. 

3. Мельничук Єлизавета Олександрівна – магістрантка  

спеціальності «Дошкільна освіта». Тема доповіді: «Ейдетика як засіб розвитку 

критичного мислення у дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: 

докт.пед.наук, професор Цвєткова Ганна Георгіївна. 

4. Отченко Галина Володимирівна – асистент кафедри педагогіки і 

психології дошкільної освіти «Формування еколого доцільної поведінки у дітей 

старшого дошкільного віку: виклики сьогодення». Науковий керівник: 

канд.пед.наук, доцент Довбня Софія Олегівна. 

5. Мірошніченко Анастасія Олексіївна – студентка спеціальності 

«Образотворче мистецтво». Тема доповіді: «Інстаграм як освітнє середовище». 

Науковий керівник: докт. пед. наук, професор Шевнюк Олена Леонідівна. 

6. Толочик Олена Василівна – студентка спеціальності «Початкова 

освіта». Тема доповіді: «Віршований матеріал як основа формування 

іншомовної компетенції у мовленні молодших школярів на уроках іноземної 

мови». Науковий керівник:  канд.пед.наук, доцент Лук'янчук Світлана 

Федорівна. 

7. Керусова Оксана Вікторівна – студентка спеціальності 

«Валеологія». Тема доповіді «Педагогічні умови формування уявлення про 

фізичне здоров’я та особливості його підтримки учнів 10-11 класів». Науковий 

керівник: канд.біол.наук, доцент Кузьменко О.П.  

8. Коваль Юлія Олександрівна – студентка спеціальності 

«Дошкільна освіта». Тема доповіді: «Інноваційні методи ознайомлення дітей 

старшого дошкільного віку з народною казкою». Науковий керівник: 

канд.філол.наук, доцент Поворознюк С.І. 
 

 

 

 



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

6 травня 2020 року 

 

Секція «Педагогіка та методики початкової освіти»,  

Підсекція 1 «Проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності», 14.00 

1. Андрюшина Ольга Сергіївна «Підготовка майбутніх учителів до формування 

у молодших школярів умінь співпрацювати в команді», науковий керівник – канд.пед.наук, 

доцент Лозенко А.П. 

2. Аношина Анастасія Юріївна «Підготовка майбутніх учителів до класного 

менеджменту в умовах Нової української школи», науковий керівник – докт.пед.наук, 

професор Матвієнко О.В. 

3. Баран Магдалина Іванівна «Особливості розвитку суб’єктної взаємодії у 

майбутніх учителів початкових класів», науковий керівник – докт.пед.наук, професор 

Марусинець М.М. 

4. Берегич Анна Павлівна «Формування готовності майбутніх учителів 

початкових класів до громадянського виховання молодших школярів», науковий керівник - 

канд.пед.наук Тесленко Т.В. 

5. Бондар Мирослава Іванівна «Формування  готовності майбутніх вчителів до 

впровадження нетрадиційних засобів зміцнення здоров'я молодших школярів у фізичному 

вихованні», науковий керівник – канд.пед.наук Себало Л.І. 

6. Бурбак Анна Віталіївна «Підготовка майбутніх учителів до застосування арт-

терапевтичних технологій у роботі з молодшими школярами», науковий керівник – 

канд.пед.наук, доцент Янковська І.М. 

7. Бурлін Ірина Володимирівна «Теоретичні основи підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до впровадження технології навчання як дослідження в умовах 

НУШ», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Лозенко А.П. 

8. Варга Інна Іванівна «Формування готовності майбутніх учителів початкової 

школи до впровадження педагогічних ідей В.О.Сухомлинського у практику роботи 

науковий керівник», – докт.пед.наук, професор Марусинець М.М. 

9. Васянович Ольга Валеріївна «Підготовка майбутніх учителів початкової 

школи до формування екологічної компетентності молодших школярів», науковий керівник – 

канд.пед.наук, доцент Телецька Л.І.  

10. Вербицька Ольга Валеріївна «Теоретичні основи підготовки майбутніх 

вчителів початкової школи до використання у процесі навчання молодших школярів 

елементів арт-педагогічних технологій», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Лозенко 

А.П. 

11. Вірченко Мирослава Михайлівна «Проблема професійної підготовки 

майбутніх учителів до роботи з педагогічно занедбаними учнями у психолого-педагогічній 

літературі», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Коханко О.Г. 

12. Геращенко Олена Євгенівна «Підготовка майбутніх учителів початкової 

школи до навчання учнів розв’язуванню сюжетних задач засобами проектної роботи», 

науковий керівник – канд.пед.наук Кондратюк О.М.  

13. Гомба Ольга Миколаївна «Готовність майбутніх учителів початкової школи 

до  впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в умовах НУШ», науковий 

керівник – докт.пед.наук, професор Марусинець М.М. 

14. Дмитренко Анастасія Дем’янівна «Суть навички співпраці як наскрізного 

вміння і підходи до його формування у молодших школярів», науковий керівник – 

канд.пед.наук, доцент Васютіна Т.М.  



15. Зіневич Тетяна Олегівна «Діагностика самостіно-пізнавальної діяльності 

студентів засобами тестового контролю», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент 

Чайченко В.Ф. 

16. Кислюк Ольга Андріївна «Підготовка  майбутніх учителів  початкових класів  

до роботи з учнями з проявами девіантної поведінки», науковий керівник - канд.пед.наук 

Тесленко Т.В. 

17. Кісіль Богдана Юріївна «Теоретичні аспекти готовності майбутніх фахівців 

початкової ланки освіти до використання технології портфоліо в процесі оцінювання 

молодших школярів», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Лозенко А.П. 

18. Кіш Олександра Олександрівна «Готовність майбутніх учителів початкової 

школи до формування екологічної свідомості молодших школярів науковий керівник» – 

докт.пед.наук, професор Марусинець М.М. 

19. Кондратюк Руслана Анатоліївна «Підготовка майбутніх учителів до 

формування регулятивних навчальних умінь молодших школярів»,  науковий керівник – 

докт.пед.наук, професор Марусинець М.М. 

20. Кратасюк Світлана Олександрівна «Теоретичні основи підготовки 

майбутніх вчителів початкової школи до організації адаптаційного періоду першокласників 

засобами ігрових технологій», науковий керівник – докт.пед.наук, акад. Бондар В.І.  

21. Кривонос Вадим Миколайович «Використання інформаційно-освітніх 

технологій у процесі вивчення майбутніми учителями початкової школи педагогічної 

спадщини В.О.Сухомлинського», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Севастюк М.С. 

22. Луценко Надія Володимрівна «Реалізація ідей інтегрованого навчання у 

сучасній початковій школі», науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Васютіна Т.М.  

23. Мацкевич Георгій Валерійович «Підготовка майбутніх учителів до 

формування соціальної компетентності молодших школярів засобами інтерактивного 

навчання», науковий керівник - канд.пед.наук, доцент Телецька Л.І. 

24. Микитенко Анастасія Миколаївна «Підготовка майбутніх учителів до 

реалізації інноваційних технологій в процесі вивчення мистецької діяльності», науковий 

керівник – канд.пед.наук, доцент Лук'янченко О.М. 

25. Нерух Тетяна Олександрівна «Теоретичні засоди підготовки майбутніх 

вчителів до розвитку критичного мислення молодих школярів», науковий керівник – 

канд.пед.наук Тесленко Т.В. 

26. Онопко Юлія Олександрівна «Теоретичні основи готовності майбутніх 

учителів початкової школи до використання технологій інтегрованого навчання молодших 

школярів», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Лозенко А.П. 

27. Поплавко Тетяна Вікторівна «Підготовка майбутніх вчителів до роботи з 

формування мовленнєвої компетентності молодших школярів», науковий керівник – 

докт.пед.наук, професор Мартиненко С.М. 

28. Прядко Карина Миколаївна «Підготовка майбутніх учителів до 

діагностичної діяльності в адаптаційний період навчання першокласників», науковий 

керівник – канд.пед.наук, доцент Чайченко В.Ф. 

29. Розсоха Юлія Михайлівна «Підготовка майбутніх учителів до формування у 

молодших школярів здатності до співпраці засобами проектної технології», науковий 

керівник – канд.пед.наук, доцент Коханко О.Г. 

30. Саско Наталія Валеріївна «Підготовка майбутніх учителів початкової школи 

до формування толерантного ставлення та поваги до різноманітності у молодших школярів 

засобами технологій змішаного навчання», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент 

Колесник Л.В. 

31. Суюндукова Юлія Ігорівна «Академічна доброчесність студента: етична 

норма чи знання правил роботи з інформацією?»,  науковий керівник – канд.пед.наук, доцент 

Васютіна Т.М. 

32. Тимошенко Анна Анатоліївна «Формування в учнів наскрізних умінь у 



процесі проектної діяльності як одне із завдань сучасного вчителя.», науковий керівник – 

канд.пед.наук, доцент Васютіна Т.М. 

33. Турок Лілія Сергіївна «Проблема підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до виховання школярів засобами фольклору у психолого-педагогічній літературі», 

науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Коханко О.Г. 

34. Христосенко Дарина Ігорівна «Формування у студентів спеціальності 

«Початкова освіта» готовності поєднувати на уроці різні форми організації навчальної 

діяльності учнів засобами сучасних освітніх технологій», науковий керівник – канд.пед.наук, 

доцент Лозенко А.П. 

35.  Чебан Тетяна Миколаївна «Підготовка майбутніх учителів початкової школи 

до впровадження проектних технологій у навчальній діяльності», науковий керівник – 

канд.пед.наук Тесленко Т.В. 

36. Чернишова Катерина Володимирівна «Теоретичні основи підготовки 

потенційних вчителів початкової школи до реалізації у процесі навчання молодших школярів 

кейс-методу», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Лозенко А.П. 

37. Юрченко Олена Юріївна «Суть і структура громадянської компетентності 

учня нової української школи.», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Васютіна Т.М. 

 

Підсекція 2 «Проблеми навчання і виховання молодших школярів в умовах НУШ», 

16.00,  

1. Боровець Інна Ігорівна «Формування математичної компетентності у 

молодших школярів засобами інтеграції», науковий керівник – канд.пед.наук Кондратюк 

О.М. 

2. Герич Олеся Миколаївна «Аналіз проблеми використання заохочень і 

покарань у процесі виховання молодших школярів сьогодні», науковий керівник – 

канд.пед.наук, доцент Коханко О.Г.  

3. Грибенюк Катерина Олександрівна «Уроки мислення серед природи  

В.О.Сухомлинського», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Севастюк М.С. 

4. Демченко Марія Романівна «Інклюзивна освіта в початковій школі НУШ», 

науковий керівник – канд.пед.наук Тесленко Т.В. 

5. Дям’янович Крістіна Сергіївна «Василь Сухомлинський  вплив  дитячого 

колективу на професійне становлення особистості вчителя», науковий керівник – 

докт.пед.наук, професор Марусинець М.М.  

6. Єнько Олександра Вадимівна, Ільчишена Анастасія Володимирівна  

«Реакції батьків на  стилі спілкування підлітків», науковий керівник – докт.пед.наук, 

професор Марусинець М.М. 

7. Заглада Ліза Валентинівна «Феноменологія поняття «темперамент»: 

історико-психологічний аспект дослідження», науковий керівник – докт.пед.наук, професор 

Марусинець М.М. 

8. Квак Інна Василівна «Розвиток творчості молодших школярів засобами 

літературних казок Василя Сухомлинського про природу», науковий керівник – 

докт.пед.наук, професор Марусинець М.М. 

9. Квятковська Катерина Євгенівна «Вплив маніпуляційних технологій на 

розвиток інформаційної складової юнаків», науковий керівник – докт.пед.наук, професор 

Марусинець М.М. 

10. Кислиця Олександра Станіславівна «Роль рідної мови та слова в контексті 

педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент 

Севастюк М.С.  

11. Клевака  Юлія Вікторівна  «Погляди В.Сухомлинського на проблеми 

морального виховання молодших школярів», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент 

Севастюк М.С. 

https://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/vseukrainska-studentska-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia-vyvchennia-i-vprovadzhennia-v-navchalno-vykhovnyi-protses-serednoi-ta-vyshchoi-shkoly-pedahohichnykh-idei-vasylia-sukhomlynskoho/sektsiia-3/5212-uroky-sered-pryrody-v-o-sukhomlynskoho
https://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsii-2016-2017-n-r/vseukrainska-studentska-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia-vyvchennia-i-vprovadzhennia-v-navchalno-vykhovnyi-protses-serednoi-ta-vyshchoi-shkoly-pedahohichnykh-idei-vasylia-sukhomlynskoho/sektsiia-3/5212-uroky-sered-pryrody-v-o-sukhomlynskoho


12. Климець Галина Вікторівна «Співпраця вчителя з батьками в умовах нової 

української школи», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Коханко О.Г. 

13. Кобилінська  Поліна Анатоліївна «Організація самостійної навчальної 

діяльності молодших школярів засобами диференційованого навчання», науковий керівник - 

канд.пед.наук Тесленко Т.В. 

14. Кондратюк Руслана Анатоліївна «Розвиток регулятивних умінь молодших 

школярів засобами лего-конструювання», науковий керівник – докт.пед.наук, професор 

Марусинець М.М. 

15. Кононенко Аліна Андріївна «Бодіпозитив» як соціальний рух у підлітковому 

віці», науковий керівник – докт.пед.наук, професор Марусинець М.М. 

16.  Кордун Тетяна Миколаївна «Методичні орієнтири розвитку інтересу до 

малювання в дітей 4-го року життя засобом ігор у теорії та практиці сучасної дошкільної 

освіти», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Васютіна Т.М. 

17. Король Леся Сергіївна «Розв’язування компетентнісно зорієнтованих 

сюжетних задач як засіб формування математичної компетентності молодших школярів», 

науковий керівник – канд.пед.наук Кондратюк О.М. 

18. Лисакова Катерина Сергіївна «Роль казок В.О. Сухомлинського в процесі 

формування моральних цінностей молодших школярів», науковий керівник – канд.пед.наук, 

доцент Севастюк М.С.  

19. Лук’яненко Юлія Олександрівна «Розвиток творчих здібностей молодших 

школярів засобами інтерактивних технологій. науковий керівник», - канд.пед.наук Тесленко 

Т.В. 

20. Мостепан Катерина Василівна «Бар’єри спілкування між підлітками: 

причини та ризики», науковий керівник – докт.пед.наук, професор Марусинець М.М. 

21. Мудрак Андрій Тарасович «Ризики прояву тривожних станів у студентів-

першокурсників під час складання екзаменаційної сесії»,  науковий керівник – докт.пед.наук, 

професор Марусинець М.М. 

22. Муріна Ольга Василівна «Педагогічні настанови Василя Сухомлинського 

про формування духовних цінностей молодших школярів», науковий керівник – 

докт.пед.наук, професор Марусинець М.М. 

23. Немировська Вероніка Всеволодівна «Вплив групової роботи на формування 

духовно-моральних цінностей молодших школярів у процесі вивчення природознавства», 

науковий керівник - канд.пед.наук, доцент Васютіна Т.М. 

24. Олійник Світлана Сергіївна «Основні напрями розвитку пам'яті у ранньому 

дитинстві», науковий керівник – канд.пед.наук Себало Л.І. 

25. Охрименко Яна Анатоліївна «Формування  дослідницьких умінь молодших 

школярів  засобами проектних технологій», науковий керівник – канд.пед.нак, доцент 

Унінець І.М.  

26. Параниця Ольга Сергіївна «Розвиток початкової освіти в контексті нової 

української школи», науковий керівник - канд.пед.наук Тесленко Т.В. 

27. Попова Наталя Анатоліївна «Вплив батьків на  розвиток  самооцінки 

підлітків», науковий керівник – докт.пед.наук, професор Марусинець М.М. 

28. Прокопенко Тетяна Анатоліївна «Розвиток пізнавального інтересу молодших 

школярів  засобами  впровадження  сучасних  інформаційно-комунікаційних технологій», 

науковий керівник - канд.пед.наук Тесленко Т.В. 

29. П’ясецька  Наталія Вікторівна «Формування у молодших школярів уміння 

співпрацювати у команді  засобами інтерактивного навчання», науковий керівник - 

канд.пед.наук Тесленко Т.В. 

30. Сарнацька Ксеня Сергіївна «Творчий розвиток дитячої особистості за 

В.О.Сухомлинським», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Севастюк М.С.  



31. Селещук Марія Іванівна «Реалізація педагогічних поглядів 

В.О.Сухомлинського у системі сучасної початкової освіти», науковий керівник – 

канд.пед.наук, доцент Севастюк М.С.  

32. Сніжко Крістіна Володимирівна «Погляди Василя Сухомлинського щодо 

виховання у дітей шанобливого ставлення до батьків», науковий керівник – канд.пед.наук, 

доцент Севастюк М.С.  

33. Сусанова Віта Олександрівна «Особливості навчання елементів грамоти 

дітей середнього дошкільного віку за методикою Л. Шелестової у практиці роботи ЗДО», 

науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Васютіна Т.М. 

34. Супрун Альона  Анатоліївна «Вплив природи на розумове виховання дітей за 

поглядами В.О. Сухомлинського», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Севастюк 

М.С.  

35. Тішина Світлана Володимирівна «Проблема формування навчальної 

мотивації молодших школярі у процесі інтегрованих уроків та тематичних днів у психолого-

педагогічній літературі», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Коханко О.Г. 

36. Товстенко Юлії Вікторівни «Проблема духовно-морального виховання 

молодших школярів засобами казки у психолого-педагогічній літературі», науковий керівник 

– канд.пед.наук, доцент Коханко О.Г. 

37. Усенко Анна Миколаївна «Формування пізнавального інтересу молодших 

школярів засобами інтегрованого навчання в умовах Нової української школи», науковий 

керівник - канд.пед.наук Тесленко Т.В. 

38. Хомчак Марина Володимирівна «Розвиток читацьких вмінь молодших 

школярів за творами В.О. Сухомлинського», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент 

Севастюк М.С.  

39. Чехівська Юлія  Петрівна «Серце віддаю дітям» - книга безцінних і говорячи 

відверто геніальних педагогічних ідей педагога-гуманіста В.О.Сухомлинського», науковий 

керівник – канд.пед.наук, доцент Севастюк М.С.  

40. Шаботова Валерія Вікторівна «Проблема співпраці вчителя з батьками в 

сучасних реаліях»,  науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Коханко О.Г. 

41. Шадріна Олександра Михайлівна «Впровадження у сучасній школі лепбука 

як ефективного засобу систематизації та узагальнення знань, умінь та навичок учнів», 

науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Коханко О.Г. 

42. Шимонович Олена Олександрівна «Прояв та подолання шкільної 

тривожності у дітей молодшого шкільного віку», науковий керівник – докт.пед.наук, 

професор Марусинець М.М. 

43. Шлода Ольга Миколаївна «Формування творчої особистості школярів у 

педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент 

Севастюк М.С.   

44. Шпак Ольга Іванівна «Навчання  молодших школярів самоконтролю в 

процесі формування обчислювальних навичок», науковий керівник – канд.пед.наук 

Кондратюк О.М. 

45. Щербатюк Анастасія Дмитрівна «Дидактичні можливості стратегій 

критичного мислення у навчальному процесі початкової школи», науковий керівник – 

канд.пед.наук Тесленко Т.В. 

46. Яковлева Тетяна Борисівна «Агресивна поведінка підлітків: проблеми та 

ризики науковий керівник», – докт.пед.наук, професор Марусинець М.М. 

 

 

Секції «Медико-біологічна та валеологічна освіта», 14.00 

1. Титаренко Максим Миколайович «Профілактика гострих респіраторних 

захворювань в умовах загальноосвітнього навчального закладу», науковий керівник: 

кандидат пед. наук, доцент Шеремет І.В.  



2.  Ступак Катерина Анатоліївна «Створення алгоритму використання миючих 

засобів для валеопрофілактики інфекційних хвороб», науковий керівник: кандидат пед. наук, 

доцент Шеремет І.В.   

3. Керусова Оксана Вікторівна «Педагогічні умови формування уявлення про 

фізичне здоров’я та особливості його підтримки учнів 10-11 класів», науковий керівник: 

кандидат біол. наук, доцент Кузьменко О.П.   

4. Стегура Юліанна-Владислава Федорівна «Використання масажу в процесі 

комплексної реабілітації дітей молодшого шкільного віку зі сколіозом І ступеню», науковий 

керівник: кандидат пед. наук, доцент Білик В.Г.   

5. Сивобород Назар Олександрович «Формування підходів до розуміння 

здорового способу життя в учнів молодшої школи за допомогою інтерактивного навчання», 

науковий керівник: кандидат пед. наук, доцент Шеремет І.В.   

6. Халепа Юлія Ігорівна «Формування готовності майбутніх вчителів основ 

здоров’я до первинної профілактики шкідливих звичок тютюнопаління, вживання алкоголю 

та інших форм негативної поведінки», науковий керівник: кандидат пед. наук, доцент 

Шеремет І.В.   

7. Якименко Даниїл Володимирович «Формування  толерантності в учнів до 

ВІЛ-інфікованих дітей у шкільному середовищі», науковий керівник: ст. викладач Челнокова 

М. С.   

 

 

Секції «Методичні особливості  викладання іноземної мови у початковій школі»,  

14.00 

1. Золотаренко Тетяна Олександрівна «Використання ігрових ситуацій 

формування навичок аудіювання молодших школярів на уроках іноземної мови», науковий 

керівник:  кандидат педагогічних наук, доцент Бернацька О.В. 

2. Шпак Ольга Іванівна «Особливості застосування ігрових технологій в 

процесі навчання іншомовного фонетичного матеріалу в початковій школі», науковий 

керівник:  кандидат педагогічних наук, доцент Комогорова М.І. 

3. Пахомова Марія Миколаївна «Удосконалення навичок іншомовного 

мовлення молодших школярів інтерактивними методами навчання», науковий керівник:  

кандидат педагогічних наук, доцент Комогорова М.І. 

4. Юрченко Анна Євгенівна «Формування комунікативної компетенції при 

застосуванні рольових ігор на уроках іноземної мови в початковій школі», науковий 

керівник:  кандидат педагогічних наук, доцент Бернацька О.В. 

5. Пономаренко Марія «Формування навичок писемного мовлення молодших 

школярів на уроках іноземної мови за допомогою наочності», науковий керівник:  кандидат 

педагогічних наук, доцент Лук'янчук С.Ф. 

6. Виноградова Елеонора Олександрівна «Застосування сюжетно-рольової гри 

у навчанні усного діалогічного мовлення молодших школярів на уроках іноземної мови», 

науковий керівник:  кандидат педагогічних наук, доцент Лук'янчук С.Ф. 

7. Понеполяк Оксана «Навчання іноземної лексики учнів початкової школи 

засобами  інтерактивних технологій», науковий керівник:  кандидат педагогічних наук, 

доцент Комогорова М.І. 

8. Пономарева Анастасія В'ячеславівна «Формування навичок читання на 

основі використання матеріалу казок на уроках іноземної мови в початковій школі», 

науковий керівник:  кандидат педагогічних наук, доцент Лук'янчук С.Ф. 

9. Бурун Катерина Ігорівна «Формування фонетичної компетенції молодших 

школярів через використання пісенного матеріалу на уроках іноземної мови», науковий 

керівник:  кандидат педагогічних наук, доцент Комогорова М.І. 



10. Барабус Аліна Андріївна «Формування соціокультурної компетенції учнів 

початкової  школи на уроках іноземної мови за допомогою ігрових технологій», науковий 

керівник:  кандидат педагогічних наук, доцент Бернацька О.В. 

11. Якимчук Юліана Володимирівна «Використання інтерактивних засобів 

формування читацької компетенції молодших школярів на уроках іноземної мови», науковий 

керівник:  кандидат педагогічних наук, доцент Лук'янчук С.Ф. 

12. Данилко Карина Анастасія Іванівна «Формування іншомовної компетенції в 

мовленні молодшого школяра при застосування методу проектів», науковий керівник:  

кандидат педагогічних наук, доцент Комогорова М.І. 

13. Немировська Вероніка Всеволодівна «Формування духовно-моральних 

цінностей молодших школярів на уроках іноземної мови (на матеріалі англомовних казок)», 

науковий керівник:  кандидат педагогічних наук, доцент Бернацька О.В. 

 

Захід НТСА  Виставка творчих робіт бакалавра Ірини Петрик “Магія петриківки”, 

14.00 ,  

Наукова дискусія «Традиції петриківського живопису в сучасній художній освіті». 

Учасники: студенти спеціальності «Образотворче мистецтво.    

 

 

Захід НТСА. Круглий стіл «Ранній вік: особливості розвитку дитини», 

14.00 

Модератор: Шкляр Н.А., кандидат педагогічних наук, старший викладач. 

Учасники: аспіранти, члени студентського наукового товариства ім. Г. Волинки, 

магістранти спеціальності «Дошкільна освіта», викладачі кафедри 

Форма проведення: круглий стіл. 

Опис: обговорення особливостей розвитку дітей раннього віку (від 1-го до 3-х років), 

який є одним із ключових у житті дитини. Проблеми раннього розвитку особистості в 

міжнародному освітньому просторі й вітчизняних наукових джерелах та виокремлення 

особливостей фізичного, психічного і соціального розвитку у єдності цих складників 

особистості сучасної дитини раннього віку. 

 

 

7 травня 2020 року 
 

Секція 5. «Перлини наукового пошуку у психології», 12.30 

1. Барсукова Каріна Андріївна «Вплив стилю сімейного виховання на 

самооцінку підлітка», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Зінько О.М. 

2. Головних Олег Андрійович «Психокорекція тривожності у підлітків з 

неповних сімей», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Зінько О.М. 

3. Душкіна Ольга Костянтинівна «Профілактика шкільного булінгу в учнів 

початкової школи», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Зінько О.М. 

4. Захаров Олексій Аркадійович «Вплив інтернет-спілкування на самооцінку 

підлітка», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Зінько О.М. 

5. Кіпішинов Валерій Георгійович «Інтерпретація невербальної поведінки 

особистості як об’єкта нещирості», науковий керівник – кандидат психологічних наук, 

доцент Зінько О.М. 

6. Кірєєва Анастасія Володимирівна «Вплив стилю сімейного виховання на 

самооцінку дітей молодшого шкільного віку», науковий керівник – кандидат психологічних 

наук, доцент Зінько О.М. 

7. Козій Марина Володимирівна «Вплив гендерної ідентичності на професійне 

самовизначення старшокласників», науковий керівник – кандидат психологічних наук, 

доцент Каськов І.В. 



8. Міхальова Валерія Володимирівна «Особистісна зрілість майбутнього 

практичного психолога як детермінанта успішної професійної діяльності», науковий 

керівник – кандидат психологічних наук, доцент Зінько О.М. 

9. Наделіна Ірина Євгенівна «Особливості ціннісних орієнтацій підлітків з 

неповних сімей», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Зінько О.М. 

10. Нікітіна Поліна Костянтинівна «Психопрофілактика страхів у дітей 

молодшого шкільного віку», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 

Чистяк О.В. 

11. Перепелиця Анастасія Сергіївна «Формування характеру в підлітковому 

віці», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Чистяк О.В. 

12. Подводов Данило Геннадійович «Особливості інтернет залежності у 

підлітковому віці», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Зінько О.М. 

13. Смаглій Анна Ігорівна «Психологічні особливості впливу самооцінки на 

поведінку у підлітковому віці, науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 

Каськов І.В. 

14. Теребінська Олена Олександрівна «Особливості психосексуального 

розвитку у підлітковому віці», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 

Чистяк О.В. 

15. Химчак Ольга Олександрівна «Психопрофілактика суїцидальної поведінки 

підлітка», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Зінько О.М. 

16. Чирко Діана Олегівна «Вплив ціннісних орієнтацій на прояви депресивних 

станів у підлітків», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Каськов І.В. 

17. Юрчик Катерина Валеріївна «Формування емоцій та почуттів у підлітковому 

віці», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Чистяк О.В. 

18. Юрченко Ольга Михайлівна «Гендерні особливості переживання самотності 

в юнацькому віці», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Зінько О.М. 

 

 

Секція «Практична психологія», 11.00 

1.  Буслова Карина Валеріївна «Особливості прояву мотивації досягнення 

успіху та уникнення невдач у підлітків», наук. керівник – доцент Лапченко І.О.  

2. Васильєв Адам Дмитрович «Розвиток інтелекту у підлітковому та старшому 

шкільному віці», наук. керівник – доцент Лапченко І.О.  

3. Герасименко Оксана Володимирівна «Дослідження рівня розвитку 

емоційного інтелекту у студентів медичного та педагогічного вузів», наук. керівник – доцент 

Євченко І.М.  

4. Демяненко Марія Георгіївна «Страхи молодших школярів: теоретичний 

аспект», наук. керівник ‒ доцент Дубініна К.В.  

5.  Диякон Вікторія Володимирівна «Театралізована діяльність як засіб 

формування емоційно ціннісних ставлень до довкілля у дітей 4-го року життя», наук. 

керівник –  доцент Лапченко І.О.  

6. Капшученко Олександр Леонідович «Обґрунтування методів дослідження 

саногенного мислення підлітків», наук. керівник – доцент Лапченко І.О. 

7. Коломієць Вероніка Віталіївна «Динаміка мотивації до обраної професії у 

студентів першокурсників», наук. керівник – докт.психол.наук, професор Приходько Ю.О.  

8. Кравченко Дар'я Юріївна «Особливості професійного самовизначення у 

ранньому юнацькому віці», наук. керівник ‒ доцент Дубініна К.В. 

9. Лук’яненко Марина Миколаївна «Когнітивний компонент у структурі 

ціннісно-смислової сфери молодшого школяра», наук. керівник: професор Приходько Ю.О. 

10.  Мізіна Олена Валеріївна «Вплив батьків на розвиток самооцінки дітей 

старшого дошкільного віку»,  наук. керівник – доцент Лапченко І.О. 



11. Петрищенко Карина Сергіївна «Теоретичний аналіз сучасних досліджень 

самооцінки студентів», наук. керівник – доцент Лапченко І.О. 

12.  Семенюк Юлія Володимирівна «Взаємозв’язок підліткової тривожності та 

конфліктності», наук. керівник – доцент Лапченко І.О. 

13.  Тищенко Катерина В'ячеславівна «Дослідження цінностей особистості 

юнацького віку», наук. керівник – доцент Лапченко І.О.  

14. Ягун Анастасія Вікторівна «Психологічні особливості вольових якостей у 

підлітковому віці», наук. керівник ‒ доцент Дубініна К.В. 

 

 

Секція «Сучасні методики та технологій дошкільної освіти»,  

11.00 

1. Берків Іванна Володимирівна «Засоби формування математичної готовності 

старших дошкільників до навчання у школі», науковий керівник кандидат педагогічних наук, 

доцент Чайченко В. Ф. 

2. Білаш Ірина Валеріївна «До проблеми розвитку творчих здібностей дітей 

дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва», науковий керівник старший 

викладач Поліщук К. М. 

3. Булава Наталія Степанівна «Формування навичок відповідальності у дітей 

старшого дошкільного віку у трудовій діяльності», науковий керівник кандидат педагогічних 

наук, доцент Войтовська О. М. 

4. Бумар Олександра Анатоліївна «Педагогічні умови розвитку логічного 

мислення у старших дошкільників», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент 

Чайченко В. Ф. 

5. Васяк Аліна Володимирівна «Формування культури спілкування у дітей 

старшого дошкільного віку засобами ігор», науковий керівник доктор філософських наук, 

професор Кивлюк О. П. 

6. Вініченко Аліна Олександрівна «Ознайомлення старших дошкільників з 

українським народним вбранням, як засіб виховання ціннісного ставлення до українських 

мистецьких традицій», науковий керівник: ст.викладач Волощенко Н.О.  

7. Вовк Віта Миколаївна «Логоритміка як засіб збагачення словникового запасу 

дітей молодшого дошкільного віку», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент 

Левінець Н. В. 

8. Волошина Наталія Леонідівна «Роль краєзнавчої роботи у вихованні 

патріотичних почуттів дошкільників», науковий керівник кандидат філологічних наук, 

доцент Поворознюк С. І. 

9. Гладишенко Ганна Юріївна «Розвиток описового мовлення дітей старшого 

дошкільного віку засобами нетрадиційних технік малювання», науковий керівник доктор 

психологічних наук, професор Калмикова Л. О. 

10. Єрмакова Тетяна Олександрівна «Використання тренінгів та ігор у фаховій 

підготовці студентів спеціальності «Дошкільна освіта»», науковий керівник кандидат 

педагогічних наук, старший викладач Вертугіна В. М. 

11. Забіла Дарина Володимирівна «Вплив музично-ритмічної діяльності на 

виховання естетичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник: 

ст.викладач Волощенко Н.О. 

12. Зикіна Наталія Олександрівна «Теоретичні засади формування у вихователів 

ЗДО готовності до розвитку образотворчих навичок у дітей старшого дошкільного віку», 

науковий керівник кандидат психологічних наук, доцент Товкач І. Є. 

13. Ільяш Ольга Володимирівна «Ефективність використання сучасних 

технологій у розвиткові логічного мислення дітей старшого дошкільного віку», науковий 

керівник: ст.викладач Волощенко Н.О. 



14. Ілляшенко Ліана Олександрівна «Формування основ валеологічної культури 

у дітей старшого дошкільного віку засобами оздоровчих технологій», науковий керівник 

кандидат педагогічних наук, професор Богініч О. Л. 

15. Каракай Анастасія Вікторівна «Особливості розвитку емоційно-вольової 

дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник старший викладач Поліщук К. М. 

16. Кесорецьких Тетяна Кирилівна «Арт-терапія як засіб розвитку креативності 

у дітей», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Мордоус І. О. 

17. Клименко Тетяна Василівна «Розвиток зв’язного мовлення дітей старшого 

дошкільного віку засобами пальчикових ігор», науковий керівник доктор філософських наук, 

професор Кивлюк О. П. 

18. Коваль Юлія Олександрівна «Інноваційні методи ознайомлення дітей 

середнього дошкільного віку з народною казкою», науковий керівник кандидат філологічних 

наук, доцент Поворознюк С. І. 

19. Ковбель Тетяна Володимирівна «Формування пошуково-дослідницьких 

умінь у дітей старшого дошкільного віку засобами дидактичних ігор», науковий керівник 

кандидат педагогічних наук, доцент Войтовська О. М. 

20. Козяр Світлана Василівна «Форми співробітництва закладу дошкільної 

освіти і сім’ї», науковий керівник старший викладач Поліщук К. М. 

21. Кордун Тетяна Миколаївна «Методичні орієнтири розвитку інтересу до 

малювання дітей 4-го року життя засобами ігор у теорії та практиці сучасної дошкільної 

освіти», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Васютіна Т. М. 

22. Корець Іванна Миколаївна «Рухлива гра як засіб формування фізичних 

якостей дітей дошкільного віку», науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент 

Пєчка Л. Є. 

23. Коростель Ірина Володимирівна «Дослідження стану сформованості 

культури спілкування дітей середнього дошкільного віку», науковий керівник кандидат 

філологічних наук, доцент Поворознюк С. І. 

24. Кравець Віталіна Вікторівна «Роль прогулянок у природі в естетичному 

вихованні дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник: ст.викладач Волощенко 

Н.О. 

25. Кравець Людмила Олегівна «Використання фізкультурних розваг для 

підвищення рухової активності дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник 

кандидат педагогічних наук, доцент Пєчка Л. Є. 

26. Кучеренко Анастасія Сергіївна «Реалізація наступності між дошкільною і 

початковою освітою у контексті нової української школи», науковий керівник кандидат 

педагогічних наук, доцент Чайченко В. Ф. 

27. Кучковська Анна Ігорівна «Вихователь як організатор культурно-дозвіллєвої 

діяльності дітей дошкільного віку», науковий керівник доктор педагогічних наук, професор 

Луценко І. О. 

28. Кушніровська Катерина Олександрівна «Значення правильної постави для 

гармонійного розвитку дітей 6-7 років життя», науковий керівник кандидат педагогічних 

наук, доцент Левінець Н. В. 

29. Логвиненко Анна Володимирівна «Формування соціально-комунікативної 

компетенції дітей середнього дошкільного віку», науковий керівник старший викладач 

Поліщук К. М. 

30. Маліневська Ліна Миколаївна «Психолого-педагогічні особливості 

формування пізнавального інтересу дітей дошкільного віку», науковий керівник кандидат 

психологічних наук, доцент Товкач І. Є. 

31. Матвійчук Анна Олександрівна «Розвиток навичок обчислення засобами 

дидактичних ігор у дітей старшого дошкільного віку», науковий керівник: ст.викладач 

Волощенко Н.О. 



32. Погребняк Валерія Сергіївна «Формування здоров᾿язбережувальної 

компетенції дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових технологій», науковий 

керівник кандидат педагогічних наук, професор Богініч О. Л. 

33. Польовнича Катерина Віталіївна «Формування комунікативної компетенції 

дітей старшого дошкільного віку засобами театралізованої діяльності», науковий керівник 

кандидат педагогічних наук, доцент Мельничук О. І. 

34. Пухнітова Віта В᾿ячеславівна «Розвиток зв’язного мовлення дітей старшого 

дошкільного віку засобами ігрових технологій», науковий керівник доктор психологічних 

наук, професор Калмикова Л. О. 

35. Ревенко Оксана Олександрівна «Виховання у дітей старшого дошкільного 

віку культури мовленнєвого спілкування в процесі ознайомлення з літературними творами», 

науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Луценко І. О. 

36. Рокитянська Тамара Олегівна «Виховання позитивних взаємин у дітей 

старшого дошкільного віку», науковий керівник старший викладач Поліщук К. М. 

37. Слободяник Анна Вікторівна «Розвиток дрібної моторики рук дітей старшого 

дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри», науковий керівник старший викладач 

Поліщук К. М. 

38. Тєплова Марія Сергіївна «Аналіз психолого-педагогічних підходів до 

виховання моральних цінностей у дітей дошкільного віку», науковий керівник кандидат 

психологічних наук, доцент Товкач І. Є. 

39. Трудношина Наталія Олександрівна «Формування навичок навчальної 

діяльності у дітей старшого дошкільного віку засобами комп’ютерних технологій», науковий 

керівник кандидат педагогічних наук, доцент Войтовська О. М. 

40. Христевич Ілона Олександрівна «Попередження агресивності у дітей 

старшого дошкільного віку засобами арт-терапії», науковий керівник доктор філософських 

наук, професор Кивлюк О. П. 

41. Швець Вероніка Петрівна «Значення тренінгових технологій у формування 

готовності майбутніх вихователів до міжособистісного спілкування», науковий керівник 

кандидат педагогічних наук, доцент Левінець Н. В. 

42. Яковлєва Ксенія Володимирівна «Збагачення словникового запасу дітей 

молодшого дошкільного віку засобами українських народних казок із використанням 

мультимедійного супроводу», науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент 

Поворознюк С. І. 

 

 

Секція «Сучасне дошкілля у контексті академічної доброчесності та європейських 

цінностей»,  11.00 
1. Мельничук Єлизавета Олександрівна «Ейдетика як засіб розвитку 

критичного мислення у дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, професор Цвєткова Ганна Георгіївна. 

2. Колесник Тетяна Олександрівна «Формування морально-правових 

орієнтирів у дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: доктор педагогічних 

наук, професор Цвєткова Ганна Георгіївна. 

3. Кравчук Олена Миколаївна «Специфіка виховання моральних якостей у 

дітей старшого дошкільного віку засобами арт-терапії». Науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, професор Цвєткова Ганна Георгіївна. 

4. Савенко Ольга Олександрівна «Сюжетно-рольова гра як засіб формування 

комунікативних навичок старших дошкільників». Науковий керівник: доктор педагогічних 

наук, професор Цвєткова Ганна Георгіївна. 

5. Зубко Надія Павлівна «Педагогічна формула гри-стратегії як засобу 

формування первинного економічного досвіду старших дошкільників». Науковий керівник: 



кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та 

дитячої творчості Довбня Софія Олегівна. 

6. Наталенко Анна Валеріївна «Українська казка як засіб формування 

шанобливого ставлення до батьків у старших дошкільників». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої 

творчості Довбня Софія Олегівна. 

7. Бондар Ірина Олегівна «Storytelling – технологія у роботі зі старшими 

дошкільниками: теоретичний аспект». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Шулигіна Раїса Андріївна. 

8. Торба Ангеліна Сергіївна «Діагностика рівнів розвитку творчих здібностей у 

старших дошкільників засобом театралізованої діяльності». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Шулигіна Раїса Андріївна. 

9. Гайдаренко Тетяна Ігорівна «Формування моральної свідомості старших 

дошкільників засобами української народної іграшки». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Шулигіна Раїса Андріївна. 

10. Качковська Вероніка Анатоліївна «Впровадження методики дидактичних 

ігор щодо розумового розвитку дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Раїса Андріївна. 

11. Корнійчук Анна Вікторівна «Формування моральних цінностей у дітей 

старшого дошкільного віку засобом дитячої літератури». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Шулигіна Раїса Андріївна. 

12. Братунець Олена Володимирівна «Педагогічні умови формування 

мотиваційної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Раїса Андріївна. 

13. Яблонська Світлана Вікторівна «Розвиток мислення старших дошкільників у 

процесі ігрової діяльності». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, викладач 

Дроздова Діана Сергіївна.  

14. Пінчук Тетяна Сергіївна «Виховання моральних якостей у дітей старшого 

дошкільного віку засобами ігротерапії». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, 

викладач Дроздова Діана Сергіївна.  

15. Пугач Тетяна Володимирівна «Розвиток творчих здібностей у дітей старшого 

дошкільного віку засобами українського фольклору». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, викладач Дроздова Діана Сергіївна.  

16. Авраменко Владислава Віталіївна «Подолання конфліктів у дітей старшого 

дошкільного віку засобами казкотерапії». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

старший викладач Шкляр Наталія Анатоліївна. 

17. Бондар Вероніка Вікторівна, студентка ІV курсу, групи 402 ЗДПН 

спеціальності «Дошкільна освіта». «Розвиток емоцій і почуттів старших дошкільників 

засобами казки». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Шкляр 

Наталія Анатоліївна. 

18. Залізняк Галина Вікторівна «Формування творчих навичок старших 

дошкільників засобами художньої праці». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

старший викладач Шкляр Наталія Анатоліївна. 

19. Хабарова Єлизавета Сергіївна «Формування навичок самообслуговування у 

дітей молодшого дошкільного віку під час організації режимних моментів». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Шкляр Наталія Анатоліївна. 

20. Шевченко Наталія  Вячеславівна «Розвиток словника старших дошкільників 

у процесі ігрової діяльності». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший 

викладач Шкляр Наталія Анатоліївна. 

21. Ястремська Альона Вікторівна «Виховання толерантної поведінки у дітей 

старшого дошкільного віку на засадах національних цінностей». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, старший викладач Шкляр Наталія Анатоліївна. 



22. Моголівець Тетяна Володимирівна «Подолання тривожності у дітей 

старшого дошкільного віку засобами казкотерапії». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, старший викладач Шкляр Наталія Анатоліївна. 

23. Савченко Аліна Миколаївна «Формування пізнавальної активності дітей 

раннього віку засобами дидактичних ігор природничого змісту». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, старший викладач Шкляр Наталія Анатоліївна. 

24. Журавель Іванна Іванівна «Профілактика емоційних розладів у дітей 

старшого дошкільного віку засобами художньо-творчої діяльності». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, старший викладач Шкляр Наталія Анатоліївна. 

25. Гаращенко Любов Євгеніївна «Розвиток творчого мислення дітей молодшого 

дошкільного віку як педагогічна проблема». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Воловенко Ірина Володимирівна. 

26. Кузьменко Ірина Анатоліївна «Особливості розвитку логічного мислення 

старших дошкільників». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Цвєткова 

Ганна Георгіївна 

27. Баула Марія Вікторівна «Образотворча діяльність як засіб сенсорного 

розвитку старших дошкільників». Науковий керівник: кандидат політичних наук, старший 

викладач Єльнікова Марія Вікторівна. 

28. Голуб Анна Анатоліївна «Дидактична гра як засіб розвитку пам’яті старших 

дошкільників». Науковий керівник: кандидат політичних наук, старший викладач Єльнікова 

Марія Вікторівна. 

29. Левченко Марія Володимирівна «Ігрова діяльність як засіб формування 

економічних знань та умінь дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат 

політичних наук, старший викладач Єльнікова Марія Вікторівна. 

30. Охримчук Карина Миколаївна «Особливості змісту компонентів готовності 

дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання». Науковий керівник: кандидат 

політичних наук, старший викладач Єльнікова Марія Вікторівна. 

31. Латюк Олександр Анатолійович «Особливості формування навичок 

здорового способу життя у дітей середнього дошкільного віку». Науковий керівник: 

кандидат політичних наук, старший викладач Єльнікова Марія Вікторівна. 

32. Максимова Юлія Олександрівна «Теоретичні основи професійного 

вигорання у вихователів закладів дошкільної освіти». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, доцент Овдієнко Ірина Михайлівна. 

33. Кошіль Тетяна Павлівна «LEGO-технології, як засіб формування 

пізнавальної активності молодших школярів». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 

професор Цвєткова Ганна Георгіївна. 

34. Черповодська Оксана Борисівна «Особливості організаціі 

експериментування як засобу розвитку пізнавального інтересу дітей старшого дошкільного 

віку». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, старший викладач  Семенча 

Людмила Григорівна. 

35. Горєлова Таїсія Олександрівна «Особливості застосування валеологічного 

підходу при формуванні здоров’язбережувальної компетенції старших дошкільників». 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, старший викладач Семенча Людмила 

Григорівна. 

36. Гомерник Аліна Валентинівна «Особливості формування наочно-образного 

мислення у дітей середнього дошкільного віку на заняттях з образотворчого мистецтва в 

ЗДО». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, старший викладач Семенча 

Людмила Григорівна. 

37. Голець Тетяна Олександрівна «Розвиток вольових якостей дітей старшого 

дошкільного віку в ігровій діяльності». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, 

старший викладач Семенча Людмила Григорівна. 



38. Дунаєва Катерина Іванівна «Екологічне виховання дітей старшого 

дошкільного віку засобами казки». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, 

старший викладач Семенча Людмила Григорівна. 

39. Баула Марія Вікторівна «Сенсорний розвиток дітей старшого дошкільного 

віку засобами образотворчої діяльності». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, 

старший викладач Семенча Людмила Григорівна. 

40. Голуб Анна Анатоліївна «Розвиток пам’яті старших дошкільників засобами 

дидактичних ігор». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, старший викладач 

Семенча Людмила Григорівна. 

41. Левченко Марія Володимирівна «Формування економічних знань та умінь 

дітей старшого дошкільного віку засобами ігрової діяльності». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, старший викладач Семенча Людмила Григорівна. 

42. Охрімчук Карина Миколаївна «Формування психологічної готовності дітей 

старшого дошкільного віку до шкільного навчання». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, старший викладач Семенча Людмила Григорівна. 

43. Сергійчук Ірина Олегівна «Поняття готовності майбутнього вихователя до 

різних аспектів професійної діяльності». Науковий керівник: кандидат філологічних наук, 

доцент Воловенко Ірина Володимирівна. 

44. Гомола Аліна Анатоліївна «Проблема організації експериментальної 

діяльності старших дошкільників у наукових педагогічних дослідженнях». Науковий 

керівник: кандидат філологічних наук, доцент Воловенко Ірина Володимирівна. 

45. Мамро Ірина Олександрівна «Аспекти гуманістичних взаємин дітей 

старшого дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент 

Воловенко Ірина Володимирівна. 

46. Олещенко Ганна Сергіївна «Особливості використання дидактичної гри на 

заняттях із старшими дошкільнятами». Науковий керівник : кандидат філологічних наук, 

доцент Воловенко Ірина Володимирівна.  

47. Басмат Альона Миколаївна «Теоретичні засади обґрунтування проблеми 

формування готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання». Науковий 

керівник: кандидат філологічних наук, доцент Воловенко Ірина Володимирівна. 

48. Ліннік Юлія Михайлівна «Особливості розвитку мовлення старших 

дошкільнят». Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Воловенко Ірина 

Володимирівна. 

49. Купрієнко Ольга Олегівна «Особливості морального виховання дітей 

старшого шкільного віку». Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент 

Воловенко Ірина Володимирівна. 

50. Проценко Аліна Анатоліївна «Сенсорний розвиток дітей раннього віку 

засобом нетрадиційних технік малювання». Науковий керівник: кандидат психологічних 

наук, доцент Гальченко Вікторія Миколаївна. 

51. Карпачова Марія Андріївна «Подолання страхів у дітей дошкільного віку 

засобом арт-терапії». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Гальченко 

Вікторія Миколаївна.  

52. Геращенко Єлізавета Василівна «Формування наочно-образного мислення у 

дітей середнього дошкільного віку засобом образотворчої діяльності». Науковий керівник: 

кандидат психологічних наук, доцент Гальченко Вікторія Миколаївна. 

53. Головій Інна Миколаївна «Формування самооцінки дитини старшого 

дошкільного віку в процесі ігрової діяльності». Науковий керівник: кандидат психологічних 

наук, доцент Гальченко Вікторія Миколаївна. 

54. Квачук Катерина Василівна «Виховання моральної поведінки дітей старшого 

дошкільного віку засобом народної казки». Науковий керівник: кандидат психологічних 

наук, доцент Гальченко Вікторія Миколаївна. 



55. Голобородько Ольга Андріївна «Формування доброзичливих стосунків між 

дітьми старшого дошкільного віку у  процесі театралізованої діяльності». Науковий 

керівник: кандидат психологічних наук, доцент Гальченко Вікторія Миколаївна. 

56. Розуменко Яна Вікторівна «Виховання працелюбності у дітей старшого 

дошкільного віку у процесі ігрової діяльності». Науковий керівник: кандидат психологічних 

наук, доцент Гальченко Вікторія Миколаївна. 

57. Литвин Вікторія Анатоліївна «Розвиток пам’яті дітей старшого дошкільного 

віку засобом ейдетики». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Гальченко 

Вікторія Миколаївна. 

58. Лозова Марія Василівна «Розвиток уяви дітей старшого дошкільного віку 

засобами арт-терапії». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Гальченко 

Вікторія Миколаївна. 

59. Дмитрук Наталія Петрівна «Виховання патріотизму у дітей середнього 

дошкільного віку у процесі ознайомлення з традиціями і культурою українського народу». 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Гальченко Вікторія Миколаївна. 

60. Шупта Антоніна Михайлівна «Розвиток уяви дітей старшого дошкільного 

віку в процесі образотворчої діяльності». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, 

доцент Гальченко Вікторія Миколаївна. 

61. Твердохліб Юлія Юріївна «Формування емоційного інтелекту дітей 

дошкільного віку засобом STEM-освіти». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Косенчук Ольга Геннадіївна. 

62. Могілевич Олена Валеріївна «Розвиток пізнавальної активності дошкільників 

через дослідно-пошукову діяльність». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Косенчук Ольга Геннадіївна. 

63. Мельничук Світлана Іванівна «Педагогічні умови адаптації першокласників 

до навчання в умовах нової української школи». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Косенчук Ольга Геннадіївна. 

64. Крук Тетяна Вікторівна «Роль педагога в використанні української народної 

іграшки для розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку».   Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Косенчук Ольга Геннадіївна.  

65. Безмолітвеннова Наталія Вікторівна «Розвиток пізнавальної активності 

дітей молодшого дошкільного віку в умовах предметно-ігрового середовища». Науковий 

керівник: кандидат філософських наук, професор Дорога Алла Євгеніївна. 

66. Бобровська Світлана Петрівна «Формування культури взаємин у дітей 

старшого дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри». Науковий керівник: кандидат 

філософських наук, доцент Коннов Олександр Федорович. 

67. Дериведмідь Леся Володимирівна «Розвиток інтелектуального потенціалу 

старшого дошкільника засобом логіко-математичної гри». Науковий керівник: кандидат 

філософських наук, доцент Коннов Олександр Федорович. 

68. Дмитренко Ірина Олегівна «Розвиток творчих здібностей у дітей старшого 

дошкільного віку засобами нетрадиційних технік малювання». Науковий керівник: кандидат 

філософських наук, доцент Скрипнікова Софія Віталіївна. 

69. Комарова Оксана Анатоліївна «Формування творчого потенціалу дітей 

молодшого дошкільного віку засобами театралізованої діяльності». Науковий керівник: 

кандидат філософських наук, доцент Скрипнікова Софія Віталіївна. 

70. Корсовська Анастасія Русланівна «Формування пізнавального інтересу дітей 

старшого дошкільного віку засобами арт-терапії». Науковий керівник: кандидат 

філософських наук, доцент Коннов Олександр Федорович. 

71. Мойсеєнко Інна Анатоліївна «Формування навичок самообслуговування 

дітей раннього віку у процесі ігрової діяльності». Науковий керівник: кандидат 

філософських наук, професор Дорога Алла Євгеніївна. 



72. Олексієвець Інна Григорівни «Формування почуттєво-емоційної культури у 

дітей середнього дошкільного віку засобом народної іграшки». Науковий керівник: кандидат 

філософських наук, професор Дорога Алла Євгеніївна. 

73. Ревуцька Лілія Євгенівна «Взаємодія закладу дошкільної освіти  і сім’ї з 

метою формування особистісного потенціалу дитини дошкільного віку». Науковий керівник: 

кандидат філософських наук, доцент Коннов Олександр Федорович. 

74. Щербак Олена В’ячеславівна «Співпраця закладу дошкільної освіти і сім’ї у 

формуванні естетичної культури дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: 

кандидат філософських наук, професор Дорога Алла Євгеніївна. 

75. Какун Алла Сергіївна «Стимулювання старших дошкільників до творчості у 

процесі пізнавальної діяльності». Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент 

Кононець Олена Миколаївна.  

76. Шмалій Марина Анатоліївна «Формування пізнавальної активності у 

старших дошкільників засобами дидактичних ігор природничого змісту». Науковий 

керівник: кандидат психологічних наук, старший викладач Євченко Ірина Миколаївна. 

77. Бай Цзішен «Формування професійної компетентності майбутніх вихователів 

засобами ігрових технологій». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент 

Мельник Наталія Іванівна. 

78. Дінь Цзіпін «Формування культури професійного спілкування майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 

доцент Мельник Наталія Іванівна. 

79. Пшеничнюк Ксенія Ігорівна «Мовленнєвий розвиток дітей третього року 

життя у процесі ігрової діяльності». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент 

Мельник Наталія Іванівна. 

80. Бондар Оксана Анатоліївна «Психологічні особливості корекції проявів 

агресії у дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник:  кандидат психологічних 

наук, доцент Терещенко Людмила Анатоліївна.  

81. Крамаренко-Щудло Катерина Федорівна «Виховання моральних цінностей у 

дітей середнього дошкільного віку в умовах розвивального середовища». Науковий керівник: 

кандидат юридичних наук, доцент Кононець Олена Миколаївна. 

82. Павлієнко Світлана Станіславівна «Формування пізнавального інтересу у 

дітей старшого дошкільного віку в процесі пошуково-дослідницької діяльності». Науковий 

керівник: кандидат юридичних наук, доцент Кононець Олена Миколаївна. 

83. Шульга Тетяна Петрівна «Формування уваги у дітей старшого дошкільного 

віку». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Терещенко Людмила 

Анатоліївна. 

84. Кисла Тетяна Олександрівна «Подолання тривожності у дітей молодшого 

дошкільного віку засобом казкотерапії». Науковий керівник: кандидат юридичних наук, 

доцент Кононець Олена Миколаївна. 

85. Бутенко Анна Володимирівна «Формування самооцінки дітей середнього 

дошкільного віку в процесі театралізованої діяльності». Науковий керівник: кандидат 

філософських наук, викладач Буряк-Стефанова Наталія Борисівна. 

86. Ковадло Катерина Леонідівна «Подолання агресивності у дітей середнього 

дошкільного віку засобом казкотерапії». Науковий керівник: кандидат філософських наук, 

викладач Буряк-Стефанова Наталія Борисівна. 

87. Косенко Тетяна Іванівна «Формування естетичної культури у дітей старшого 

дошкільного віку засобом авторської казки». Науковий керівник: кандидат філософських 

наук, викладач Буряк-Стефанова Наталія Борисівна. 

88. Шендерчук Марія Петрівна «Формування культури взаємин у дітей старшого 

дошкільного віку в процесі сюжетно-рольових ігор». Науковий керівник: кандидат 

філософських наук, викладач Буряк-Стефанова Наталія Борисівна. 



89. Гушель Леся Євгенівна «Корекція звуковимови у дітей молодшого 

дошкільного віку засобом логоритміки». Науковий керівник: кандидат філософських наук, 

доцент Скрипнікова Софія Віталіївна. 

90. Деркач Ірина Василівна «Виховання моральних якостей у дітей старшого 

дошкільного віку засобами арт-терапії». Науковий керівник: кандидат філософських наук, 

доцент Коннов Олександр Федорович. 

91. Ткалич Альона Анатоліївна «Формування працелюбності дітей старшого 

дошкільного віку в процесі колективної праці». Науковий керівник: кандидат філософських 

наук, доцент Коннов Олександр Федорович. 

92. Лактіонова Олена Петрівна «Виховання у дітей середнього дошкільного віку 

почуття патріотизму засобами казки». Науковий керівник: кандидат філософських наук, 

доцент Магеря Олег Петрович. 

93. Петросюк Олена Миколаївна «Подолання тривожності у дітей раннього віку 

засобами казки». Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Магеря Олег 

Петрович. 

94. Некрасова Юлія Володимирівна «Формування пізнавальної активності у 

дітей старшого дошкільного віку засобами дидактичних ігор». Науковий керівник:  кандидат 

педагогічних наук, доцент Лобанчук Олена Анатоліївна. 

95. Труба Аліна Анатоліївна «Подолання страхів у дітей середнього дошкільного 

віку засобами казкотерапії». Науковий керівник:  кандидат педагогічних наук, доцент 

Лобанчук Олена Анатоліївна. 

96. Нос Тетяна Володимирівна «Розвиток творчих здібностей у дітей старшого 

дошкільного віку засобом театралізованої». Науковий керівник: кандидат філософських 

наук, професор Дорога Алла Євгеніївна. 

97. Гринюк Олександра Валентинівна «Розвиток емоцій і почуттів у старших 

дошкільників засобом казки». Науковий керівник: старший викладач Гордієць Ольга 

Вікторівна.  

98. Клюєнко Олена Миколаївна «Розвиток уваги старших дошкільників під час 

занять з фізичної культури». Науковий керівник: старший викладач Ольга Вікторівна.  

99. Питомець Надія Володимирівна «Виховання патріотичних почуттів старших 

дошкільників засобами народної педагогіки». Науковий керівник: старший викладач 

Гордієць Ольга Вікторівна. 

100. Шиманська Євгенія Юріївна «Розвиток образотворчо-практичних умінь у 

дітей середнього дошкільного віку в процесі занять з аплікації». Науковий керівник: старший 

викладач Гордієць Ольга Вікторівна. 

101. Задорожна Вікторія Юріївна «Виховання економічних знань та вмінь у дітей 

старшого дошкільного віку засобами ігрової діяльності». Науковий керівник: старший 

викладач Гордієць Ольга Вікторівна. 

102. Гриценко Оксана Володимирівна «Розвиток мислення дітей раннього віку 

засобом лего-конструювання».  Науковий керівник:  кандидат психологічних наук, доцент 

Терещенко Людмила Анатоліївна.  

103. Бем Світлана Володимирівна «Адаптація дітей раннього віку до умов 

закладу дошкільної освіти». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент 

Терещенко Людмила Анатоліївна. 

104. Дармостук Юлія Віталіївна «Формування дружніх взаємин у дітей старшого 

дошкільного віку в процесі ігрової діяльності». Науковий керівник: старший викладач 

Войтюк Ірина Вікторівна. 

105. Подмосткова Наталія Борисівна «Подолання конфліктів у дітей старшого 

дошкільного віку засобами казко-терапії». Науковий керівник:  старший викладач Войтюк 

Ірина Вікторівна. 



106. Рябченко Валентина Іванівна «Формування соціально-комунікативної 

компетентності у дітей старшого дошкільного віку в процесі сюжетно-рольових ігор». 

Науковий керівник:  старший викладач Войтюк Ірина Вікторівна. 

107. Лесько Дарія Володимирівна «Виховання толерантного ставлення дітей 

старшого дошкільного віку до однолітків в умовах закладу дошкільної освіти». Науковий 

керівник: кандидат юридичних наук, доцент Кононець Олена Миколаївна. 

108. Мацола Наталія Олександрівна «Виховання патріотичних почуттів у 

старших дошкільників засобом народної рухливої гри». Науковий керівник: кандидат 

юридичних наук, доцент Кононець Олена Миколаївна. 

109. Морміль Катерина Тарасівна «Розвиток уяви дітей старшого дошкільного 

віку в процесі образотворчої діяльності». Науковий керівник: кандидат юридичних наук, 

доцент Кононець Олена Миколаївна. 

110. Сидоренко Анастасія Володимирівна «Адаптація дітей раннього віку до 

умов закладу дошкільної освіти». Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент 

Кононець Олена Миколаївна. 

111. Цибулько Світлана Петрівна «Подолання конфліктів у дітей старшого 

дошкільного віку засобами казкотерапії». Науковий керівник: кандидат юридичних наук, 

доцент Кононець Олена Миколаївна. 

112. Шпиця Олена Миколаївна «Виховання патріотизму старших дошкільників 

засобами народної педагогіки». Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент 

Кононець Олена Миколаївна. 

113. Беспала Тамара Миколаївна «Сенсорний розвиток дітей молодшого 

дошкільного віку засобом образотворчої діяльності». Науковий керівник: кандидат 

філософських наук, професор Дорога Алла Євгеніївна. 

114. Бобруйко Марина Валеріївна «Розвиток уяви дітей старшого дошкільного 

віку в процесі образотворчої діяльності». Науковий керівник: кандидат філософських наук, 

доцент Коннов Олександр Федорович. 

115. Венгер Аліна Олександрівна «Розвиток пізнавальної активності старших 

дошкільників засобами дидактичних ігор». Науковий керівник: кандидат філософських наук, 

доцент Магеря Олег Петрович. 

116. Коробенюк Інна Петрівна «Виховання патріотичних почуттів старших 

дошкільників засобами народної педагогіки». Науковий керівник: кандидат філософських 

наук, доцент Скрипнікова Софія Віталіївна. 

117. Кича Наталія Вікторівна «Розвиток емоційно-вольової сфери дитини 

молодшого дошкільного віку засобом казко-терапії».  Науковий керівник: кандидат 

філософських наук, доцент Скрипнікова Софія Віталіївна. 

118. Олейник Вікторія Олегівна «Формування навичок екологічної культури дiтей 

старшого дошкiльного вiку засобами казки». Науковий керівник:  кандидат педагогічних 

наук, доцент Лобанчук Олена Анатоліївна. 

119. Сиплива Олена Анатоліївна «Розвиток пізнавальних здібностей старших 

дошкільників засобом дидактичних ігор». Науковий керівник: кандидат філософських наук, 

викладач Буряк-Стефанова Наталія Борисівна. 

120. Слєсарєва Ніна Вікторівна «Формування дружніх взаємин у дітей старшого 

дошкільного віку в процесі ігрової діяльності». Науковий керівник: кандидат філософських 

наук, викладач Буряк-Стефанова Наталія Борисівна. 

121. Яблунівська Ольга Вікторівна «Формування основ культури спілкування 

старших дошкільників». Науковий керівник: кандидат філософських наук, викладач Буряк-

Стефанова Наталія Борисівна. 

122. Рустамова Нубар «Формування пізнавальної готовності старших 

дошкільників до навчання в школі». Науковий керівник: кандидат філософських наук, 

викладач Буряк-Стефанова Наталія Борисівна. 



123. Битяк Ганна Хайдарівна «Формування психологічної готовності дітей 

старшого дошкільного віку до шкільного навчання». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Шеремет Інеса Володимирівна. 

124. Бовкун Ірина Леонідівна «Адаптація дітей раннього віку до умов закладу 

дошкільної освіти». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шеремет Інеса 

Володимирівна. 

125. Мельниченко Наталія Вікторівна «Виховання доброзичливого ставлення до 

однолітків у дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Шеремет Інеса Володимирівна. 

126. Хуан Валерія Олегівна «Виховання допитливості у старших дошкільників у 

процесі дослідно-пошукової діяльності». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Шеремет Інеса Володимирівна. 

127. Шульга Ганна Петрівна «Формування моральної поведінки старших 

дошкільників». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шеремет Інеса 

Володимирівна. 

128. Борисовець Алла Степанівна «Розвиток пам'яті старших дошкільників 

засобами дидактичних ігор». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, старший 

викладач Євченко Ірина Миколаївна. 

129. Єрмоленко Альвіна Вікторівна «Сенсорний розвиток дітей старшого 

дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, старший викладач Євченко Ірина Миколаївна. 

130. Крикунова Леся Олексіївна, «Розвиток пізнавальної активності дитини 

раннього віку в умовах спеціально створеного». Науковий керівник: кандидат психологічних 

наук, старший викладач Євченко Ірина Миколаївна. 

131. Левунець Людмила Василівна «Виховання моральних якостей у дітей 

старшого дошкільного віку засобами ігрових технологій». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, старший викладач Євченко Ірина Миколаївна. 

132. Речинська Олександра Олександрівна «Виховання працелюбності у дітей 

старшого дошкільного  віку у процесі ігрової діяльності». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, старший викладач Євченко Ірина Миколаївна. 

133. Кривенко Оксана Анатоліївна «Формування дружніх стосунків у дітей 

старшого дошкільного віку засобом творчої гри». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Барахтян Микола Миколайович. 

 

 

Секція «Методика художньої освіти», 12.00 

1. Борисенко Марина Володимирівна  «Формування світогляду студентів у 

процесі вивчення історико-мистецьких дисциплін». Науковий   керівник –  д. пед. н., проф.  

Шевнюк О.Л. 

2. Гонтарук Катерина Русланівна  «Методика навчання техніці айрісфолдинг 

студентів ЗВО».Науковий  керівник – к. пед. н., доцент  Руденко І.В. 

3. Заїка Валерія В’ячеславівна   «Методика навчання однофігурної композиції 

студентів ЗВО». Науковий  керівник –  к. пед. н. доцент Сова О.С. 

4. Коваль Світлана Юріївна «Формування у студентів ЗВО художнього досвіду 

роботи з друкованою продукцією».Науковий  керівник – ст. викладач Шалварова К.С. 

5. Ковальова Карина Олександрівна «Методика навчання студентів ЗВО 

графічного оформлення книги». Науковий  керівник – к. пед. н., доцент  Смірнова О.О. 

6. Морозова Анастасія Денисівна «Методика навчання студентів ЗВО техніці 

монотипії». Науковий  керівник –  к. пед. н., доцент Смірнова О.О. 

7. Падушина Олександра Вікторівна «Формування колористичних умінь 

студентів ЗВО». Науковий  керівник – к .пед. н.,  доцент Руденко І.В. 



8. Пілішко Анастасія Олегівна «Формування у студентів ЗВО умінь володіння 

технікою акварелі». Науковий  керівник –   к. пед. н. доцент  Сова О.С. 

9. Пліс Олександра Іванівна  «Методика навчання студентів ЗВО відображення 

освітлення в пейзажі». Науковий  керівник -  доцент Касноголовець О.С. 

10. Сас Ольга Валентинівна «Методика навчання студентів ЗВО відображення 

повітряної перспективи». Науковий  керівник -  –    Смірнова О.О. 

11. Шовкопляс Анна Юріївна  «Методика навчання фелтінгу студентів ЗВО». 

Науковий  керівник - к. пед. н.,  доцент Руденко І.В. 

12. Гейко Анастасія Сергіївна «Методика вивчення пропорцій голови людини з 

учнями ЗЗСО на уроках образотворчого мистецтва».  Науковий керівник – ст. викладач 

Цебенко Л.І. 

13. Гуриненко Анастасія Русланівна «Методика навчання зображення 

рослинних мотивів учнів позашкільних навчальних закладів». Науковий керівник -  ст. 

викладач Шалварова К.С. 

14. Кучеренко Анастасія Олегівна «Методика навчання учнів у позашкільних 

навчальних закладах живопису на пленері». Науковий керівник - к. пед. н., доцент   Сова 

О.С. 

15. Кучеренко Юлія Володимирівна  «Формування просторового мислення учнів 

ЗЗСО на уроках образотворчого мистецтва». Науковий керівник – ст. викладач 

Красноголовець О.С. 

16. Лозниця Вікторія Сергіївна «Методика навчання учнів професійно-технічних 

навчальних закладів основам графічного мистецтва». Науковий керівник – ст. викладач 

Карпенко В.А. 

17. Михайліченко Тетяна Миколаївна «Формування художнього мислення учнів 

ЗЗСО». Науковий керівник -  викладачСоломко І.П. 

18. Нікитенко Катерина Миколаївна «Методика навчання  розробок друкованої 

продукції в прикладній графіці  учнів ЗЗСО». Науковий керівник – ст. викладач Шалварова 

К.С.  

19. Павлухіна Олександра Сергіївна «Методика навчання декоративного 

натюрморту учнів ЗЗСО». Науковий керівник -  ст. викладач Цебенко Л.І. 

20. Парчевська Діана Валентинівна  «Методика вивчення жанрів 

образотворчого мистецтва у ЗЗСО».  Науковий керівник –  ст. викладачКарпенко В.А. 

21. Синиця Анстасія Сергіївна «Методика вивчення дрібної пластики в 

позашкільних навчальних закладах». Науковий керівник -  викладач Соломко І.П. 

22. Сутченко Діана Сергіївна  «Методика навчання учнів ЗЗСО зображенню 

фігури людини». Науковий керівник – ст. викладач Шалварова К.С. 

23. Чернявська А.  «Методика проведення занять з декоративного живопису в 

позашкільних навчальних закладах». Науковий керівник –  ст. викладач Труш В.М.  

24. Берьозкіна Анастасія Альбертівна «Навчання учнів ЗЗСО стилізації 

пейзажних мотивів». Науковий керівник – ст. викладач Цебенко Л.І. 

25. Хоменко Анна Сергіївна  «Методика навчання основам вишивання учнів 

позашкільних навчальних закладів». Науковий керівник – викладач  Соломко І.П. 

26. Шарига Анна Олегівна «Навчання учнів ЗЗСО відображення об’ємних форм 

на площині». Науковий керівник –  ст. викладач Труш В.М.    

 

 



Секція «Української мови та методики її навчання», 13.00 

1. Труханова Євгенія Ігорівна «Естетичне виховання почуттів і культури 

поведінки засобами поетичного слова», науковий керівник: к.філол.н., проф. Каніщенко А.П.  

2. Шульга Руслана Андріївна «Метод чотирьох площин як чинник розвитку 

розумових здібностей учнів 3-4 класів», науковий керівник: к.філол.н., проф. Каніщенко А.П. 

3. Голінська Тетяна Володимирівна «Підвищення ефективності навчання 

першокласників засобами дидактичної гри з елементами ейдетики», науковий керівник: 

к.філол.н., доц. Литвин Л.П.  

4. Древай Катерина Іванівна «Розвиток діалогічного мовлення молодших 

школярів на уроках української мови як засіб формування мовленнєвої компетентності», 

науковий керівник: к.пед.н., доц. Чабайовська М.І. 

5. Сливканич Яна Ігнатівна «Методика вивчення нового звука та нової букви в 

період навчання грамоти як засіб формування читацької компетентності», науковий 

керівник: к.філол.н., проф. Семеренко Г.В. 

6. Степанська Юлія Вячеславівна «Переказ як засіб  формування мовленнєвої 

компетентності молодших школярів»,  науковий керівник: к.пед.н., доц. Чабайовська М.І. 

7. Бурлак Тетяна Сергіївна «Розвиток монологічного та діалогічного мовлення 

засобами драматизації та інсценізації на уроках літературного читання», науковий керівник: 

к.філол.н., доц. Топіха В.А. 

8. Денисюк Альона Романівна «Розвиток творчих здібностей учнів 3-4 класів 

засобами опрацювання народних казок», науковий керівник: к.філол.н., доц. Топіха В.А. 

9. Лазарук Оксана Вікторівна «Методи та прийоми технології ЧПКМ як 

ефективний засіб розвитку образного мовлення молодших школярів», науковий керівник: 

к.філол.н., доц. Топіха В.А. 

10. Шевченко Марина Сергіївна «Інтерактивні методи навчання як засіб 

розвитку читацького інтересу учнів 3-4  класів», науковий керівник: к.філол.н., доц. Топіха 

В.А. 

11. Філімонова Олена Сергіївна «Методика опрацювання казкового епосу на 

уроках літературного читання в початкових класах як засіб розвитку  якостей читання»,  

науковий керівник: к.пед.н., доц. Чабайовська М.І. 

12. Небожук Михаліна Романівна «Формування синтаксичних і морфологічних 

понять у першокласників засобами дидактичних ігор та цікавих завдань у період навчання 

грамоти», науковий керівник: к.пед.н., доц. Чабайовська М.І. 

13. Бірук Ірина Юріїівна «Формування мовленнєвої компетентності молодших 

школярів засобами діалогічного мовлення», науковий керівник: к.філол.н., проф. Семеренко 

Г.В. 

14. Воробей Аліна Миколаївна «Використання інформаційних технологій на 

уроках української мови з метою формування творчих здібностей молодших школярів», 

науковий керівник: к.пед.н., доц. Чабайовська М.І. 

15. Дуденченко Вікторія Олександрівна «Використання групової форми 

організації навчальної діяльності у процесі роботи над реченням як засіб формування 

синтаксичної компетентності», науковий керівник: к.пед.н., доц. Чабайовська М.І. 

16. Литвиненко Тетяна Анатоліївна «Ігрові технології навчання на уроках 

української мови як засіб формування орфографічної компетентності молодших школярів», 

науковий керівник: к.пед.н., доц. Чабайовська М.І. 

17. Мітус Оксана Миколаївна «Освітня технологія розвитку критичного 

мислення як засіб формування читацької компетентностімолодших школярів», науковий 

керівник: к.пед.н., доц. Чабайовська М.І. 

18. Пазюра Людмила Василівна «Диференційоване навчання як засіб 

формування мовленнєвої компетентності учнів молодшого шкільного віку», науковий 

керівник: к.пед.н., доц. Чабайовська М.І. 
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19. Азізова Лариса Володимирівна «Формування комунікативно-мовленнєвих 

умінь молодших школярів інтерактивними методами навчання», науковий керівник: 

к.філол.н., доц. Литвин Л.П. 

20. Сімоненко Олена Вікторівна «Розвиток зв’язного мовлення молодших 

школярів засобами діалогічних методів навчання», науковий керівник: к.філол.н., доц. 

Литвин Л.П. 

21. Кравчук Христина   Романівна «Розвиток зв’язного мовлення 

першокласників засобами розвивального змісту навчання», науковий керівник: к.філол.н., 

доц. Литвин Л.П. 

22. Савченко Юлія Вікторівна «Розвиток творчих здібностей молодших 

школярів шляхом використання малих фольклорних жанрів на уроках літературного 

читання»,   науковий керівник: к.філол.н., доц. Волошина В.В. 

23. Сомок Олеся Михайлівна «Усні та письмові перекази як засіб формування 

мовленнєвої компетентності молодших школярів», науковий керівник: к.філол.н., доц. 

Волошина В.В. 

24. Бикова Альона Андріївна «Робота над текстом на уроках української мови як 

засіб мовленнєвого розвитку молодших школярів», науковий керівник: к.філол.н., доц. 

Волошина В.В. 

25. Гребенюк Ірини Миколаївни «Удосконалення навчально-пізнавального 

інтересу молодших школярів засобами структурно-логічних схем на уроках літературного 

читання», науковий керівник: к.філол.н., доц. Топіха В.А. 

26. Діякон Юлії Миколаївни «Упровадження системи диференційованих 

завданьпід час організації самостійної роботи молодших школярів», науковий керівник: 

к.філол.н., доц. Топіха В.А. 

27. Клименко Ольги Володимирівни «Розвиток стилістичних умінь учнів 3-4 

класів у процесі роботи над текстами різних типів», науковий керівник: к.філол.н., доц. 

Топіха В.А. 

28. Палійчук Катерина Сергіївна «Розвиток зв’язного мовлення молодших 

школярів засобами диференційованих вправ на уроках української мови», науковий 

керівник: к.філол.н., доц. Топіха В.А. 

 

 

Захід НТСА «Студентська олімпіада як форма наукової діяльності студентів», 

12.30 

Зустріч  студентів першого (бакалаврського) рівня з переможницею Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Дошкільна освіта»  Юлією Коваль. 

 

Захід НТСА. Науково-методологічний семінар «Академічна культура молодого 

дослідника в освітньому просторі», 13.00 

Модератор: Цвєткова Г.Г., д. пед. наук, професор. 

Учасники: аспіранти, магістранти спеціальності «Дошкільна освіта», члени 

студентського наукового товариства ім. Г. Волинки, студентський загал, науково-педагогічні 

працівники кафедри  

Форма проведення: науково-методологічний семінар. 

Опис: обмін досвідом щодо формування академічної культури молодого дослідника в 

освітньому просторі; популяризація результатів наукових, науково-методичних досліджень 

студентів, магістрантів, аспірантів; заохочення студентської молоді до виконання наукових 

досліджень на засадах академічної доброчесності, сприяння щодо упровадження стандартів 

академічного письма та публікаційної етики. 

 

 

 



8 травня 2020 року 
 

Захід НТСА Відкритий мікрофон «Безмежний світ гри з LEGO» в рамках проекту 

«Сприяння освіті» (за підтримки фонду LEGO Foundation, королівство Данія),  

12.00 

Модератори: Цвєткова Г.Г., доктор педагогічних наук, професор; Довбня С.О., 

кандидат педагогічних наук, доцент  

Учасники: координатор проекту ст. викл. Боровик Д. В., аспіранти, магістранти, 

студенти спеціальності «Дошкільна освіта», члени студентського наукового товариства 

ім. Г. Волинки, викладачі.  

Форма проведення: відкритий мікрофон. 

Опис: обговорення проблем розвитку якості освіти через всебічний розвиток дитини, 

зокрема компетентностей, необхідних для навчання упродовж життя; взаємодії дорослого і 

дитини через підхід «навчання через гру»; становлення вихователя-фасилітатора, який 

прагне відійти від педагогіки копіювання, шаблонування, практики однієї правильної 

відповіді та нав’язування свого бачення дитині.  

 

 

 

Декан факультету                                                            проф. Олефіренко Т.О. 

 

 

Заступник з наукової роботи  

та міжнародної співпраці                                                 проф. Матвієнко О.В. 

 

 

Голова Наукового товариства студентів та аспірантів 

Факультету педагогіки і психології                                Золотаренко Т.О.  
     


