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університету імені М. П. Драгоманова  
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Шапошнікова Ірина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки і методики початкового навчання НПУ імені М. П. 

Драгоманова.  

Страшко Станіслав Васильович, кандидат біологічних наук, професор, 
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ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ 

 
Посилання на платформі Google Meet: https://meet.google.com/bjw-ocip-xdj  

(24 березня 2021 року, 11.00) 

 

№ ПІП доповідача Тема доповіді ЗВО Науковий 

керівник 

1 Пушкар Софія 

Олексіївна 

 

Особливості 

використання 

сучасних онлайн-

сервісів в освітньому 

процесі Нової 

української школи 

як засобу розвитку 

творчих здібностей 

молодших школярів 

Комунальний заклад 

«Нікопольський 

фаховий педагогічний 

коледж» 

Дніпропетровської 

обласної ради» 

Борисьонок М.О., 

викладач фахових 

методик 

початкової освіти 

 

2 Рубаха Василина 

Вадимівна 

 

Роль особистісних 

якостей вчителя у 

формуванні 

особистості учнів 

Нової української 

школи 

 

Комунальний заклад 

вищої освіти 

«Луцький 

педагогічний коледж» 

Волинської обласної 

ради 

 

Борбич Н.В., 

проректор з 

навчальної 

роботи, кандидат 

педагогічних наук 

3 Вернигора  

Тетяна 

Олександрівна 

 

Актуальні проблеми 

дошкільної освіти: 

сучасне освітнє 

середовище 

 

Балаклійський 

педагогічний фаховий 

коледж Комунального 

закладу «Харківська 

гуманітарно-

педагогічна академія» 

Бовдуй С.П., 

методист 

4 Івко Олександра 

Володимирівна 

 

Валеологічне 

виховання дітей 

дошкільного віку як 

фактор формування 

здорового способу 

життя 

Кременчуцький 

педагогічний коледж 

імені А.С.Макаренка 

 

Пєчка Л.Є., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

5 Турик Наталя 

Олександрівна 

 

Відновлення 

українських 

традицій у 

сучасному світі  

 

Педагогічний фаховий 

коледж комунального 

закладу вищої освіти 

«Хортицька 

національна 

навчально-

реабілітаційна 

академія» Запорізької 

обласної ради 

Ткачук Т.О., 

викладач 

образотворчого 

мистецтва, 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 

6 Чечель Інна 

Валеріївна 

 

Стилізація й 

художній образ у 

портреті  

 

Педагогічний фаховий 

коледж комунального 

закладу вищої освіти 

«Хортицька 

національна 

навчально-

Єфімова Т.Л., 

викладач 

образотворчого 

мистецтва, 

викладач-

методист 

https://meet.google.com/bjw-ocip-xdj


 

реабілітаційна 

академія» Запорізької 

обласної ради 

 

7 Золотаренко 

Тетяна 

Олександрівна 

Стан і перспективи 

організації 

змішаного та 

дистанційного 

навчання молодших 

школярів у сільських 

закладах загальної 

середньої освіти 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Васютіна Т.М., 

кандидат 

педагогічних 

наук, професор  

8 Гнатченко 

Влада Юріївна 

Розвиток емоційного 

інтелекту молодших 

школярів  

 

Кременчуцький 

педагогічний коледж 

імені А.С.Макаренка 

Олійник І.О., 

старший викладач  

9 Дерев’янко 

Анна 

Миколаївна 

Феномен щастя у 

вихованні 

молодшого школяра 

Кременчуцький 

педагогічний коледж 

імені А.С.Макаренка 

 

Олійник І.О., 

старший викладач 

10 Коцур  

Наталія 

Анатоліївна  

 

Формування основ 

етичної культури 

молодших школярів 

засобами казки  

 

Комунальний заклад 

вищої освіти 

«Вінницький 

гуманітарно-

педагогічний коледж» 

Дровозюк Л.М., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 

11 Голінська 

Тетяна 

Володимирівна 

Сучасний стан 

сформованості 

моральних цінностей 

учнів початкової 

школи під впливом 

мас-медіа  

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Коханко О.Г., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

12 Іванішак 

Анастасія 

Русланівна 

 

Створення 

природного 

розвивального 

середовища для 

дослідницько-

пошукової 

діяльності в закладі 

дошкільної освіти 

Красноградський 

педагогічний фаховий 

коледж «Харківська 

гуманітарно-

педагогічна академія» 

 

Пасічник С.О., 

викладач окремих 

методик  

 

 

13 Старостенко 

Єлизавета 

Сергіївна 

 

Використання ІКТ в 

освітньому процесі 

ЗДО 

 

КЗ КОР 

«Богуславський 

гуманітарний фаховий 

коледж імені І.С. 

Нечуя-Левицького» 

 

Духан Г.М., 

викладач методик 

дошкільної освіти 

(вища 

кваліфікаційна 

категорія)  

14 Кушніровська 

Катерина 

Олександрівна 

Методика 

використання 

освітньо-оздоровчих 

технологій у 

профілактиці 

порушень постави 

дітей 6-7 року життя 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Левінець Н.В.,   

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  



 

15 Ільчишена 

Анастасія 

Володимирівна 

Гендерні 

особливості уваги у 

дітей молодшого 

шкільного віку 

 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Лук’яненко М.М., 

викладач 

16 Куцюруба 

Анастасія 

Сергіївна 

Сучасні підходи до 

формування уявлень 

про час у дітей 

старшого 

дошкільного віку 

 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Волощенко Н.О., 

доцент  

17 Рудницький 

Антон 

Володимирович 
 

Психолого-

педагогічні умови 

розвитку 

суб’єктності 

практичного 

психолога у процесі 

навчання у ЗВО 

 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Митник О.Я., 

доктор 

педагогічних 

наук, професор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦІЇ 1 / 2 

Сучасна психологічна освіта: стан і перспективи 

Проблеми розвитку психології навчання і виховання 

 
Керівники секції: Бібік Н.М. - доктор педагогічних наук, академік НАПН 

України, головний науковий співробітник відділу 

початкової освіти Інституту педагогіки  НАПН України.   

Шапошнікова І.М. – кандидат педагогічних наук, професор 

кафедри ПіМПН, заступник декана з навчально-методичної 

роботи факультету педагогіки і психології НПУ імені 

М.П.Драгоманова. 

Секретар секції:  Корніцька Ю.В. - заступниця директора з навчально-виховної 

роботи Спеціалізованої школи I-III ступенів № 106 з 

поглибленим вивченням англійської мови Шевченківського 

району м. Києва.  
 

№ ПІБ Тема Назва ЗВО Місто Науковий 

керівник 

1 Адамюк 

Діана 

Сергіївна 

Самооцінка підлітка 

як проблема вікової 

психології 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Лук’яненко М.М., 

викладач  

 

2 Боярин 

Анастасія 

Едуардівна 

Деякі питання 

соціально-

психологічної 

адаптації учнів у 

період дистанційної 

освіти: проблеми 

десоціалізації та 

реадаптації  

Інститут 

післядипломн

ої 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області 

м.Чернівці Боярин Л.В., 

кандидат 

психологічних 

наук 

3 Гурин  

Юлія 

Сергіївна 

Формування 

самооцінки учнів 

молодшого шкільного 

віку 

КЗВО 

«Луцький 

педагогічний 

коледж» 

м. Луцьк Бойчук П.М., 

ректор КЗВО 

«Луцький 

педагогічний 

коледж» 

4 Довгопол 

Юліана 

Ігорівна 

Загальні психологічні 

проблеми виховання 

КЗ КОР 

«Богуславськ

ий 

гуманітарний 

фаховий 

коледж імені 

І. С. Нечуя-

Левицького» 

м. Богуслав Берегеля Л.М., 

спеціаліст вищої 

кваліфікаційної 

категорії, 

викладач-

методист  

5 Духан  

Вадим 

Сергійович 

Формування 

професійної 

компетентності у 

майбутнього вчителя 

англійської мови 

«Богуславськ

ий 

гуманітарний 

фаховий 

коледж імені 

м. Богуслав Берегеля Л.М., 

спеціаліст вищої 

кваліфікаційної 

категорії, 



 

І.С.Нечуя-

Левицького» 

викладач-

методист 

6 Ільчишена 

Анастасія 

Володимирів

на 

Гендерні особливості 

уваги у дітей 

молодшого шкільного 

віку 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Лук’яненко М.М. 

викладач  

7 Каліновська 

Тереза 

Станіславівн

а 

Взаємини в родині як 

чинник формування 

самооцінки у 

підлітковому віці 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Боброва Л.Г.,   

кандидат 

психологічних 

наук, доцент 

8 Лисай  

Ірина 

Сергіївна 

Особливості 

короткочасної пам’яті 

сучасних студентів 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

 

м. Київ Лук'яненко М.М. 

викладач 

9 Олексюк 

Тетяна 

Євгеніївна 

Суїцидальна 

поведінка підлітків та 

шляхи її 

попередження 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Дубініна К.В., 

кандидат 

психологічних 

наук, доцент 

10 Оржешко-

Чибеліс  

Дар’я 

Валеріївна 

Особливості 

пізнавальної та 

поведінкової сфери 

аутичних дітей 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Євченко І.М., 

кандидат 

психологічних 

наук, доцент  

11 Скурат-

Прохорова 

Анна 

Борисівна 

Особливості прояву 

тривожності у 

сільських та міських 

підлітків  

НПУ імені  

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Дзюбенко О.А., 

кандидат 

психологічних 

наук, доцент  

12 Тащук  

Настя 

Романівна 

Діалогічне 

спілкування як умова 

ефективної 

педагогічної взаємодії 

викладача і студентів 

Чернівецький 

обласний 

фаховий 

коледж 

мистецтв 

імені Сидора 

Воробкевича 

м. Чернівці Скрипник Є.М.,  

викладач-

методист  

 

13 Цигель  

Анна 

Володимирів

на 

Теоретичний аналіз 

проблеми формування 

готовності до 

материнства дівчат 

юнацького віку 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Томаржевська 

І.В., кандидат 

психологічних 

наук, доцент 

14 Чжан Дань Формування 

соціально-

комунікативних 

навичок дітей 

старшого дошкільного 

віку як психолого - 

педагогічна проблема 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Войтовська О.М., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

15 Чумічова 

Наталія 

Василівна 

Психологічні 

особливості 

міжособистісного 

розуміння у 

спілкуванні підлітків з 

батьками  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Дзюбенко О.А., 

кандидат 

психологічних 

наук, доцент  



 

СЕКЦІЇ 3 / 4 

Актуальні проблеми  шкільної і дошкільної освіти 

Педагогічна освіта в історичному дискурсі 

 
Керівники секції: Желанова В.В. - доктор педагогічних наук, професор, 

Київський університет імені Бориса Гринченка. 

Коханко О.Г. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри ПіМПН НПУ імені М.П.Драгоманова 

Секретар секції:   Семенуха А.М. – заступниця директора з навчально-виховної 

роботи Загальноосвітнього навчального закладу I-III 

ступенів “Спеціалізованої школи № 17 з поглибленим 

вивченням математики” Подільського району м. Києва. 

 
№ ПІБ Тема Назва ЗВО Місто Науковий 

керівник 

 1 Адамчук 

Оксана 

Анатоліївна 

Формування 

екологічної 

компетентності в 

математичній 

освітній галузі 

КЗВО 

«Луцький 

педагогічний 

коледж» 

м. Луцьк Корнелюк В.О., 

викладач  

 2 Андрейко 

Мирослава 

Вікторівна 

Використання казки 

у формуванні в учнів 

початкової школи 

сприятливих 

здоров’ю навичок 

ДВНЗ  

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

м.Івано-

Франківськ 

Сливка Л.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук,  

доцент  

 

3 Арчибасова 

Вікторія 

Музична біографія 

Лесі Українки дітям 

Комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Луцький 

педагогічний 

коледж» 

м.Луцьк Марчук С.С., 

завідувач кафедри 

педагогіки та 

психології 

 4 Бабенко Аліна 

Григорівна 

Формування 

здоров’язбережуваль

ного  освітнього 

середовища 

початкової школи __ 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Семакова Н.М., 

доцент   

 5 Батькова 

Анастасія 

Русланівна 

Роль сім’ї у розвитку 

логіко-математичних 

здібностей дитини 

дошкільного віку 

Красноградсь

кий 

педагогічний 

фаховий 

коледж 

«Харківська 

гуманітарно-

педагогічна 

академія» 

м. 

Красноград 

Пасічник С.О., 

викладач окремих 

методик 



 

Харківської 

обласної ради 

 6 Баула Марія 

Вікторівна 

Образотворча 

діяльність як засіб 

сенсорного розвитку 

дітей дошкільного 

віку 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Ходунова В.Л., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

7 Бахмачук 

Ірина 

Вікторівна 

Розвиток 

пізнавального 

інтересу молодших 

школярів засобами 

впровадження 

інформаційно - 

комунікаційних 

технологій 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Тесленко Т.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 8 Берладин 

Христина 

Іванівна 

Специфіка 

використання 

методів 

мнемотехніки у 

роботі з дітьми 

дошкільного вікц 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Ходунова В.Л., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 9 Берун 

Катерина 

Олександрівн

а 

Особливості 

формування 

психологічної 

стійкості в 

онтогенезі 

 

Кременчуцьк

ий 

педагогічний 

коледж імені 

А.С.Макаренк

а 

м. 

Кременчук 

Яценко Т.В., 

кандидат 

психологічних 

наук, завідувач 

кафедри ППДО та 

ГД 

10 Бразговка 

Наталя 

Леонідівна 

Методи 

громадянського 

виховання 

молодших школярів 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет 

ім. Михайла 

Коцюбинсько

го 

м. Вінниця Шикиринська 

О.В., кандидат 

педагогічних 

наук, доцент.   

11 Бугайчук 

Вікторія 

Богданівна 

Обдаровані діти, 

робота з особливими 

учнями 

Комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Луцький 

педагогічний 

коледж» 

м.Луцьк Борбич Н.В., 

кандидат 

педагогічних наук 

 12 Варавва 

Катерина 

Андріївна 

Формування 

управлінської 

компетентності в 

педагогів закладів 

дошкільної освіти 

Педагогічний 

інститут 

Київського 

університету 

імені Бориса 

Грінченка 

м. Київ Пономаренко 

Т.О., доктор 

педагогічних 

наук, професор 

 13 Верещак 

Вікторія 

Тарасівна 

Вплив рівня 

розвитку уваги 

молодшого школяра 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Євченко І.М., 

кандидат 



 

на успішність та      

продуктивність в 

навчальній 

діяльності 

психологічних 

наук, доцент  

 14 Вернигора  

Тетяна 

Олександрівн

а 

Актуальні проблеми 

дошкільної освіти: 

сучасне освітнє 

середовище 

Балаклійськи

й 

педагогічний 

фаховий 

коледж 

Комунального 

закладу 

«Харківська 

гуманітарно-

педагогічна 

академія» 

м.Балаклія Бовдуй С.П., 

методист 

15 Відоцька 

Ірина 

Андріївна 

Особливості 

формувального 

оцінювання в умовах 

дистанційного 

навчання  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Чайченко В.Ф., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 16 Вініченко 

Аліна 

Олександрівн

а 

Формування 

ціннісного ставлення 

до традицій у дітей 

старшого 

дошкільного віку 

засобом 

українського 

вбрання 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Васютіна Т.М.,  

кандидат 

педагогічних 

наук, професор  

 17 Воронова 

Наталія 

Павлівна 

Формування в учнів 

початкової школи 

самооцінки  

               засобами 

формувального 

оцінювання 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Слабко В.М., 

доктор 

педагогічних 

наук, професор  

18 Гаврилюк 

Юлія 

Вікторівна 

Моральне виховання 

старших 

дошкільників 

засобами 

мультиплікаційного 

фільму  

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені 

Михайла 

Коцюбинсько

го 

м.Вінниця Шикиринська 

О.В., кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

19 Гайдар Леся 

Григорівна 

Історичний аспект 

дослідження 

проблеми 

формування у 

молодших школярів 

умінь       працювати 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Пєчка Л.Є.,  

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 



 

 20 Галайчук 

Богдана 

Анатоліївна 

Стресостійкість як 

чинник успішної 

психологічної 

адаптації 

в ранньому 

юнацькому віці до 

навчання 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Євченко І.М.,  

кандидат 

психологічних 

наук, доцент  

 21 Гнатченко 

Влада 

Юріївна 

Розвиток емоційного 

інтелекту молодших 

школярів 

Кременчуцьк

ий 

педагогічний 

коледж імені 

А.С.Макаренк

а 

м. 

Кременчук 

Олійник І.О., 

старший викладач  

 22 Гринюк 

Олександра 

Валентинівна 

Теоретичний аналіз 

формування 

здорового способу 

життя дітей 

молодшого 

шкільного віку в 

процесі 

впровадження 

здоров’язбережуваль

них технологій. 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Пєчка Л.Є.,  

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

23 Грома Тетяна 

Олександрівн

а 

Використання 

різновиду театрів в 

дошкільній освіті 

Мелітопольсь

кий 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Богдана 

Хмельницько

го 

м.Мелітопо

ль 

Єрьоміна Л.Є., 

кандидат 

педагогічних наук 

24 Давидова 

Таміла 

Миколаївна 

Правове виховання 

дітей дошкільного 

віку 

Мелітопольсь

кий 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Богдана 

Хмельницько

го 

м.Мелітопо

ль 

Москальова Л.Ю., 

доктор 

педагогічних 

наук, професор  

 25 Дерев’янко 

Анна 

Миколаївна 

Феномен щастя у 

вихованні 

молодшого школяра 

Кременчуцьк

ий 

педагогічний 

коледж імені 

А.С.Макаренк

а 

м.Кременч

уг 

Олійник І.О., 

старший викладач  

26 Донець 

Наталя 

Анатоліївна 

Економічне 

виховання 

дошкільників на 

прикладі сюжетно-

дидактичної гри 

Мелітопольсь

кий 

державний 

педагогічний 

університет 

м.Мелітопо

ль 

Єрьоміна Л.Є., 

кандидат 

педагогічних наук 



 

імені Богдана 

Хмельницько

го 

27 Древай 

Катерина 

Особливості 

педагогічного 

партнерства між 

вчителями, батьками 

та учнями в умовах 

онлайн-навчання  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Севастюк М.С., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 28 Довгопол 

Аліна 

Олександрівн

а 

Педагогічні умови 

формування 

математичної 

компетентності дітей 

старшого 

дошкільного віку  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Чайченко В.Ф., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 29 Душенко 

Юлія 

Володимирівн

а 

Формування навичок 

раціонального 

харчування в учнів 

початкової школи як 

педагогічна 

проблема  

ДВНЗ  

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

м. Івано-

Франківськ 

Сливка Л.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук,  

доцент  

30 Дяченко Діана 

Миколаївна 

Формування у 

другокласників 

навичок здорового 

способу життя 

засобами 

позакласної 

гурткової роботи 

ДВНЗ  

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

м. Івано-

Франківськ 

Сливка Л.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук,  

доцент  

31 Єзерська 

Анастасія 

Андріївна 

Використання 

інтерактивних 

засобів формування 

іншомовної 

компетенції 

молодших школярів  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Бернацька О.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

32 Зварич 

Карина 

Олександрівн

а 

Аналіз проблеми 

формування у дітей 

дошкільного віку 

ціннісного ставлення 

до природи  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Шулигіна Р.А.,  

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

33 Зварищук 

Вікторія 

Валеріївна 

Особливості 

художньо-

естетичного 

виховання дітей 

старшого 

дошкільного віку у 

процесі 

ознайомлення з 

декоративно-

ужитковим 

мистецтвом  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Ходунова В.Л.. 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 



 

 34 Іванішак 

Анастасія 

Русланівна 

Створення 

природного 

розвивального 

середовища для 

дослідницько-

пошукової 

діяльності в закладі 

дошкільної освіти 

Красноградсь

кий 

педагогічний 

фаховий 

коледж 

«Харківська 

гуманітарно-

педагогічна 

академія» 

м.Красногр

ад 

Пасічник С.О., 

викладач окремих 

методик 

 35 Івко 

Олександра 

Володимирівн

а 

Валеологічне 

виховання дітей 

дошкільного віку як 

фактор формування 

здорового способу 

життя 

Кременчуцьк

ий 

педагогічний 

коледж імені 

А.С. 

Макаренка 

м.Кременч

ук 

Пєчка Л.Є., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 36 Климець 

Галина 

Вікторівна 

Формування в учнів 

початкових класів 

родинних цінностей  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Коханко О.Г., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 37 Кокоша 

Наталія 

Олександрівн

а 

Теоретичні засади 

проблеми 

використання 

дидактичних ігор у 

формуванні 

комунікативної 

компетентності 

першокласників 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Слабко В.М., 

доктор 

педагогічних 

наук,  професор 

 38 Колодій Діана 

Сергіївна 

Теоретичні засади 

розвитку 

пізнавальної 

активності дітей 

дошкільного віку  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Васютіна Т.М., 

кандидат 

педагогічних 

наук, професор  

 39 Коткова 

Наталія 

Вікторівна 

Формування 

читацької 

компетентності 

учнів початкових 

класів під час 

вивчення казки та  

позакласного 

читання 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Слабко В.М., 

доктор 

педагогічних 

наук, професор 

40 Котурбаш 

Наталія 

Сергіївна 

Проблема 

протинікотинового 

та антиалкогольного 

виховання 

молодших школярів 

в науково-

педагогічному 

просторі 

Прикарпатськ

ий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника 

м. Івано-

Франківськ 

Сливка Л.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук,  

доцент  

41 Коцур  

Наталія 

Анатоліївна 

Формування основ 

етичної культури 

молодших школярів 

засобами казки  

Комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Вінницький 

м. Вінниця Дровозюк Л.М., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 



 

гуманітарно-

педагогічний 

коледж» 

42 Кошешова 

Галина 

Миколаївна 

Формування 

дослідницьких умінь 

молодших школярів 

засобами проєктного 

навчання  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Лозенко А.П., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

43 Крайня  

Аліна 

Олександрівн

а 

Актуальні проблеми 

шкільної і 

дошкільної освіти 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Поліщук К.М., 

старший викладач 

 44 Кривобок 

Марія 

Олександрівн

а 

Особливості 

інклюзивного 

освітнього 

середовища в 

початковій школі 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Лук`янченко 

О.М., кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

45 Кучеренко 

Анастасія 

Дидактичні основи 

формування 

предметних 

компетентностей 

молодших школярів 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Шапошнікова 

І.М., кандидат 

педагогічних 

наук, професор 

 46 Кушніровська 

Катерина 

Олександрівн

а 

Освітньо-

розвивальні 

можливості казки у 

формуванні 

валеологічних 

уявлень дітей 

старшого 

дошкільного віку 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Левінець Н.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

 47 Левченко 

Марія 

Володимирівн

а 

Економічне 

виховання дітей 

старшого 

дошкільного віку в 

сюжетно-рольовій 

грі: актуальність 

дослідження 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Довбня С.О., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

 48 Липовенко 

Діана 

Русланівна 

Суть дослідницької 

діяльності та її роль 

у формуванні 

уявлень про 

властивості речовин 

у дітей 4-5 років  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Васютіна Т.М., 

кандидат 

педагогічних 

наук, професор  

 49 Лімонова 

Ванда 

Владиславівна 

Засоби профілактики 

страхів у молодших 

школярів 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Митник О.Я., 

доктор 

педагогічних 

наук, професор 

50 Лутаєва-

Козир 

Людмила 

Емоційне вигорання 

вчителів 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Дубініна К. В. 

кандидат 

психологічних 

наук, доцент 



 

Володимирівн

а 

51 Марчук 

Євгения 

Анатоліївна 

Засоби формування 

комунікативних 

компетентностей 

молодших школярів 

в освітньому процесі 

початкової школи 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Шапошнікова 

І.М., кандидат 

педагогічних 

наук, професор 

52 Небольсіна 

Світлана 

Володимирівн

а 

Проблема реалізації 

індивідуального 

підходу в початковій 

школі як засобу 

формування 

математичної 

компетентності 

молодшого школяра  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Лозенко А.П., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 53 Новожилова 

Тетяна 

Сергіївна 

Особливості 

використання 

інтерактивної дошки 

в закладі дошкільної 

освіти  

КЗ КОР 

«Богуславськ

ий 

гуманітарний 

фаховий 

коледж імені 

І.С. Нечуя-

Левицького» 

м. Богуслав Духан Г.М., 

викладач методик 

дошкільної освіти 

(вища 

кваліфікаційна 

категорія) 

 54 Олійник 

Світлана 

Сергіївна 

Дидактична гра як 

засіб розвитку 

особистості дитини 

дошкільного віку 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Лобанчук О.А., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

 55 Омельчук 

Ірина 

Володимирівн

а 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології у 

взаємодії вихователя 

закладу дошкільної 

освіти з батьками в 

умовах пандемії 

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені 

Михайла 

Коцюбинсько

го 

м. Вінниця Шикиринська 

О.В., кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

56 Отченко 

Галина 

Володимирівн

а 

Формування основ 

художньо-

конструкторських 

умінь у дітей 

старшого 

дошкільного віку: 

теоретико-

філософський аспект 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Довбня С.О., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

57 Панас 

Христина 

Дмитрівна 

Теоретичні основи 

формування навичок 

раціонального 

харчування 

молодших школярів 

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

м. Івано-

Франківськ 

Сливка Л.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  



 

засобами 

позакласної роботи 

58 Параниця 

Ольга 

Сергіївна 

Розвиток творчості 

та ініціативності 

молодших школярів 

через виконання в 

освітньому процесі 

творчих проектів. 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Тесленко Т.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

59 Пасішнюк 

Юліана 

Станіславівна 

Використання 

методики М.М. 

Єфіменка у 

фізичному розвитку 

дошкільників 

ВДПУ імені 

Михайла 

Коцюбинсько

го 

м.Вінниця Шикиринська 

О.В., кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

60 Перекупка 

Вікторія 

Олександрівн

а 

Як зацікавити 

сучасних дітей на 

уроці 

Красноградсь

кий 

педагогічний 

фаховий 

коледж 

Комунального 

закладу 

«Харківська 

гуманітарно-

педагогічна 

академія» 

Харківської 

обласної ради 

м.Красногр

ад 

Кіяшко Л.І., 

викладач-

методист 

61 Петриченко 

Крістіна 

Віталіївна 

Теоретичні основи 

формування 

позитивної мотивації 

молодших школярів 

засобами 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Слабко В.М., 

доктор 

педагогічних 

наук, професор 

 62 Пікун Олена 

Вікторівна 

Особливості 

формування 

мовленнєвої 

компетентності у 

молодших школярів 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Барахтян М.М., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

63 Подік 

Світлана 

Михайлівна 

Явище кібербулінгу 

як соціально-

педагогічна 

проблема освітніх 

закладів (заочна 

участь) 

Херсонський 

державний 

університет 

м.Херсон Петухова Л.Є., 

професор, 

деканеса 

педагогічного 

факультету 

 64 Покладенко 

Світлана 

Вікторівна 

Проблемка розвитку 

креативності 

школярів  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Бицюра Ю.В., 

доцент  

65 Пʼясецька 

Наталія 

Вікторівна 

Сутність наскрізного 

уміння 

«співпрацювати у 

команді» у концепції 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Тесленко Т.В,, 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  



 

Нової української 

школи 

66 Рокітянська 

Тамара 

Олегівна 

Методичний 

супровід 

профілактики 

тривожних станів у 

дітей дошкільного 

віку  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Шулигіна Р.А., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 67 Романова 

Вікторія 

Юріївна 

Сучасні вимоги 

забезпечення 

наступності між 

дошкільною та 

початковою ланками 

освіти  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Чайченко В.Ф., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 68 Рубаха 

Василина 

Вадимівна 

Роль особистісних 

якостей вчителя у 

формуванні 

особистості учнів 

Нової української 

школи 

Комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Луцький 

педагогічний 

коледж» 

Волинської 

обласної ради 

м.Луцьк Борбич Н.В., 

проректор з 

навчальної 

роботи, кандидат 

педагогічних наук 

 69 Северин Ірина 

Іллівна 

Формування в учнів 

початкової школи 

самооцінки на 

уроках 

літературного 

читання 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Сандугей В.В., 

кандидат 

економічних наук, 

доцент  

 70 Симоненко 

Марина 

Олександрівн

а 

Проблематика 

шкільної і 

дошкільної освіти. 

КЗ КОР 

Богуславськи

й 

гуманітарний 

фаховий 

коледж  

імені І.С. 

Нечуя-

Левицького 

м. Богуслав Берегеля Л.М., 

спеціаліст вищої 

кваліфікаційної 

категорії, 

викладач-

методист 

71 Сніжко 

Крістіна 

Володимирівн

а 

Наступність у роботі 

закладу дошкільної 

освіти і початкової 

школи у формуванні 

у дітей зв’язного 

мовлення  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Пєчка Л. Є., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент. 

0506417239 

72 Собчук Дарії 

Олександрівн

и 

Особливості прояву 

творчої уяви у 

молодших школярів  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Лук’янченко 

О.М., канд. пед. 

наук, доцент, 

0979844808 

73 Совенко 

Вікторія 

Сергіївна 

Проблема 

розв’язання 

вчителем 

конфліктних 

ситуацій у 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Коханко О.Г., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 



 

освітньому 

середовищі 

початкової школи  

74 Созанович 

Тетяна 

Петрівна 

Формування 

самооцінки 

молодшого школяра 

як основа 

становлення 

компетентної 

особистості 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Шапошнікова 

І.М., кандидат 

педагогічних 

наук, професор 

 

 75 Старостенко 

Єлизавета 

Сергіївна 

Використання ІКТ в 

освітньому процесі 

ЗДО 

КЗ КОР 

«Богуславськ

ий 

гуманітарний 

фаховий 

коледж імені 

І.С. Нечуя-

Левицького» 

м. Богуслав Духан Г.М., 

викладач методик 

дошкільної освіти 

(вища 

кваліфікаційна 

категорія) 

76 Степаненко 

Юлія 

Святославівна 

Казкотерапія як засіб 

корекції страхів у 

дітей дошкільного 

віку 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Поліщук К.М., 

старший викладач 

 

77 Стороженко 

Анастасія 

Валеріївна 

Розвиток уваги дітей 

молодшого 

шкільного віку в 

освітньому процесі 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Чистяк О.В., 

кандидат 

психологічних 

наук, доцент  

78 Тележенко 

Ольга 

Ігорівна 

Особливості 

розвитку логічного 

мислення у дітей 

дошкільного віку  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Шулигіна Р.А.,  

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 75 Тиха 

Катерина 

Ігорівна 

Використання 

інтерактивних 

методів навчання в 

освітньому процесі 

НУШ  

Луцький 

педагогічний 

коледж 

м. Луцьк Савчук С. В., 

викладач 

педагогічних 

дисциплін 

79 Товстенко 

Юлія 

Вікторівна 

Роль наочності у 

формуванні навичок 

іншомовного 

писемного мовлення 

молодших школярів 

на початковому етапі 

навчання  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Лук’янчук С.Ф., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

80 Усенко Ганна 

Миколаївна 

Нестандартні уроки 

як засіб активізації   

пізнавальної 

діяльності молодших 

школярів. 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Тесленко Т.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

81 Філіпенко 

Анна 

Михайлівна 

Психолого-

педагогічний вплив 

казки на формування 

етнічної 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Бицюра Ю.В., 

кандидат 

економічних наук, 

доцент  



 

ідентичності 

молодших школярів 

82 Хоменко 

Ольги 

Анатоліївни 

Структура 

сформованості 

толерантного 

ставлення молодших 

школярів до 

мистецтва різних 

народів  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Лук’янченко 

О.М., кандидат 

педагогічних 

наук, доцент,  

83 Хом’як Олеся Історичний аспект 

дослідження 

проблеми 

формування у 

молодших школярів 

умінь працювати 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

 

м. Київ 

 

Пєчка Л. Є., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 

84 Чижевська 

Юлія 

Анатоліївна 

Дидактичні 

можливості 

спостережень за 

довкіллям у процесі 

навчання та 

виховання дітей 

дошкільного віку  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Васютіна Т.М., 

кандидат 

педагогічних 

наук, професор  

85 Шаботова 

Валерія 

Вікторівна 

Проблема 

формування у 

молодших школярів 

здатності до 

співпраці у процесі 

виховної діяльності   

Національний 

педагогічний 

університет 

імені М.П. 

Драгоманова 

м. Київ Коханко О.Г., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 86 Шастіна 

Анастасія 

Юріївна 

Роль вчителя 

початкової школи у 

забезпеченні 

інформаційно 

безпечного 

середовища для 

учнів 

Херсонський 

державний 

університет 

м.Херсон Петухова Л.Є., 

доктор 

педагогічних 

наук, професор 

87 Шашок Ольга 

Валеріївна 

Освітнє середовище 

як фактор розвитку 

здатностей 

молодшого школяра 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Шапошнікова 

І.М., кандидат 

педагогічних 

наук, професор 

88 Шевченко 

Анна 

Русланівна 

Інтегроване 

навчання як засіб 

формування 

пізнавального 

інтересу молодших 

школярів в умовах 

НУШ 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Тесленко Т.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  



 

 89 Шершень 

Влада 

Вікторівна 

Особливості 

формування 

соціально-

комунікативних 

навичок дітей 

старшого 

дошкільного віку 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Семенча Л.Г., 

кандидат 

психологічних 

наук 

90 Щербатюк 

Анастасія 

Дмитрівна 

Організація 

навчального 

співробітництва 

учнів початкової 

школи засобами 

інтерактивного 

навчання 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Тесленко Т.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

91 Ядчишина 

Діана 

Сергіївна 

Реалізація принципу 

інтеграції змісту в 

системі початкової 

ланки освіти 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Тесленко Т.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

92 Якимчук 

Юліана 

Володимирівн

а 

Булінг по 

відношенню до 

вчителя як феномен 

сучасної школи  

 

 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Коханко О.Г., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦІЯ 5 

 Сучасні технології в педагогічній науці і практиці 
 

Керівники секції: Канішевська Л.В. - доктор педагогічних наук, професор 

заступник  директора з науково-експериментальної роботи  

Інституту проблем виховання НАПН України. 

Чайченко В.Ф. - – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри ПіМПН НПУ імені М.П. Драгоманова 

Секретар секції: Лунько Н.І. – заступниця директора з навчально-виховної 

роботи Гімназії № 117 імені Лесі Українки з поглибленим 

вивченням іноземних мов Печерського району м. Києва. 

 

 
№ ПІБ Тема Назва ЗВО Місто Науковий 

керівник 

1 Барабус 

Аріна 

Андріївна 

Методика формування 

основ громадянської 

компетентності у 

здобувачів освіти в 

педагогічній теорії та 

практиці 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Васютіна Т.М., 

кандидат 

педагогічних 

наук, професор 

2 Безнедільна 

Тетяна 

Олександрі

вна 

Соціалізація дитини 

через гру  

як обов’язковий фактор 

її розвитку 

Мелітопольсь

кий 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Богдана 

Хмельницько

го 

м.Мелітопо

ль 

Єрьоміна Лілія 

Євгенівна, 

кандидат 

педагогічних 

наук, старший 

викладач кафедри 

дошкільної освіти 

і соціальної 

роботи, 067-286-

73-30 

3 Береженна 

Ліна 

Юріївна 

Формування 

елементарних 

математичних уявлень 

у дітей старшого 

дошкільного віку 

засобами дидактичних 

ігор  

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені 

Михайла 

Коцюбинсько

го 

м. Вінниця Шикиринська 

О.В., кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

4 Бочко Юрій 

Сергійович 

Особливості вивчення 

фізики у сучасних 

закладах фахової 

передвищої освіти 

Красноградсь

кий 

педагогічний 

фаховий 

коледж 

Комунального 

закладу 

«Харківська 

гуманітарно-

м. 

Красноград 

Палагута В.І., 

викладач фізики     



 

педагогічна 

академія» 

5 Галіченко 

Юлія 

Вікторівна 

Особливості 

впровадження 

інформаційних 

технологій в закладах 

вищої освіти 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Тестенко Т.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

6 Ганджа 

Ольга 

Володимирі

вна 

Естетичне виховання 

учнів шляхом 

опрацювання ліричних 

творів у початкових 

класах  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Слабко  В.М., 

доктор 

педагогічних 

наук, професор 

7 Голінська 

Тетяна 

Володимирі

вна 

Сучасний стан 

сформованості 

моральних цінностей 

учнів початкової школи 

 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Коханко О.Г., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

8 Гусар Яна 

Русланівна,  

Костик 

Дар'я 

Інформаційні 

технології у викладанні 

дисциплін в сучасних  

ЗВО 

Мукачівський 

державний 

університет 

м.Мукачев

о 

Лавренова М.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

9 Дорогій 

Рената 

Едуардівна,  

Кирита 

Віталія 

Юріївна 

Роль фольклору у 

вихованні та 

соціалізації молодших 

школярів 

Мукачівський 

державний 

університет 

м.Мукачев

о 

Лавренова М.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

10 Золотаренк

о Тетяна 

Олександрі

вна 

Особливості 

впровадження 

технологій BLENDED 

LEARNING у 

освітньому процесі 

початкової школи 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Васютіна Т.М., 

кандидат 

педагогічних 

наук, професор  

11 Калуга 

Анна 

Розробка навчальних 

хмарних сервісів та їх 

використання у 

навчальному процесі 

Національний 

університет 

«Полтавська 

політехніка 

імені Юрія 

Кондратюка» 

м.Полтава Гафіяк А.М., 

доктор 

педагогічних 

наук, доцент,  

12 Колодій 

Діана 

Сергіївна 

Процес дистанційного 

навчання у початковій 

школі: переваги та 

недоліки 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Себало Л.І., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

13 Коломієць 

Людмила 

Григорівна 

Аналіз проблеми 

використання 

проєктної технології у 

виховній діяльності з 

молодшими школярами  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Коханко О.Г., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 



 

14 Локтіонова 

Дар’я 

Використання 

інтерактивних 

виховних технологій у 

роботі вчителя 

початкових класів 

Кременчуцьк

ий 

педагогічний 

коледж імені 

А.С.Макаренк

а 

м.Кременч

ук 

Непорада І.М., 

викладач  

 

15 Лукаш 

Тетяна 

Олександрі

вна 

Формування в учнів 

початкової школи 

навички читання під 

час проведення 

нетрадиційних уроків 

засобами фольклору. 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Слабко В.М., 

доктор 

педагогічних 

наук, професор 

16 Макар 

Ярина 

Романівна 

Ігрова діяльність як 

засіб навчання і 

виховання учнів 

молодшого шкільного 

віку 

ДВНЗ  

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

м.Івано-

Франківськ 

Сливка Л.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук,  

доцент  

17 Медведєва 

Світлана 

Андріївна 

Гейміфікація в системі 

сучасних технологій 

навчання 

Красноградсь

кий 

педагогічний 

фаховий 

коледж 

Комунального 

закладу 

«Харківська 

гуманітарно-

педагогічна 

академія» 

м. 

Красноград 

Монастирська 

О.В., викладач 

методики 

виховної роботи 

18 Мелещенко 

Анжела 

Олександрі

вна 

Партнерство як основа 

гармонізації взаємодії 

учасників освітнього 

процесу в умовах 

змішаного навчання 

Красноградсь

кий 

педагогічний 

фаховий 

коледж 

Комунального 

закладу 

«Харківська 

гуманітарно-

педагогічна 

академія» 

м. 

Красноград 

Весельська Т.В., 

викладач 

інформатики     

 

19 Мисюк 

Марія 

Володимирі

вна 

«Виконання проектних 

робіт з основ 

природознавства у 

дистанційному 

форматі» 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Васютіна Т.М., 

кандидат 

педагогічних 

наук,  професор  

20 Навальківс

ька Ольга 

Олександрі

вна 

Соціальна робота з 

дітьми, які зазнали 

насильства в сім’ї 

Мелітопольсь

кий 

державний 

педагогічний 

університет 

м.Мелітопо

ль 

Єрьоміна Л.Є., 

кандидат 

педагогічних наук 



 

імені Богдана 

Хмельницько

го 

21 Несен Ірина 

Олександрі

вна 

Дидактичні ігри як 

засіб підвищення 

ефективності 

пізнавальних 

здібностей молодших 

школярів 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Шуляк Ю.Л., 

доцент 

22 Остапенко 

Оксана 

Станіславів

на 

Проєкт GLOBE як засіб 

формування 

дослідницьких умінь 

молодших школярів 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Коваль Т.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

23 Перепелиця   

Наталія 

Олексіївна 

Особливості  

використання  

технології  розвитку  

критичного  мислення  

в педагогічній практиці 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Слабко В.М., 

доктор 

педагогічних 

наук, професор  

24 Перерва 

Наталія 

Миколаївна 

Використання 

дистанційного 

тестування для 

контролю знань 

здобувачів освіти 

Красноградсь

кий 

педагогічний 

фаховий 

коледж 

Комунального 

закладу 

«Харківська 

гуманітарно-

педагогічна 

академія» 

м.Красногр

ад 

Колесник Л.Д.,   

викладач 

математики 

25 Пушкар 

Софія 

Олексіївна 

Особливості 

використання сучасних 

онлайн-сервісів в 

освітньому процесі 

Нової української 

школи як засобу 

розвитку творчих 

здібностей молодших 

школярів 

Комунальний 

заклад 

«Нікопольськ

ий фаховий 

педагогічний 

коледж» 

Дніпропетров

ської обласної 

ради» 

м.Нікополь Борисьонок М.О., 

викладач фахових 

методик 

початкової освіти 

26 Разумєйчик 

Юлія 

Олегівна 

Мікронавчання як 

сучасний освітній 

тренд 

Красноградсь

кий 

педагогічний 

фаховий 

коледж 

Комунального 

закладу 

«Харківська 

гуманітарно-

педагогічна 

академія» 

Харківської 

обласної ради 

м.Красногр

ад 

Бобкова О.І., 

методист 



 

27 Розгон 

Ірина 

Вікторівна 

Розвиток творчих 

здібностей засобами 

інтегрованого навчання 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова  

м.Київ Слабко В.М., 

доктор 

педагогічних 

наук, професор 

28 Скопик 

Катерина 

Іванівна 

Формування 

креативності 

здобувачів освіти на 

уроках математики з 

використанням квест-

технологій  

Комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Луцький 

педагогічний 

коледж» 

Волинської 

обласної ради 

м. Луцьк Корнелюк В.О., 

викладач 

29 Старовойто

ва Марина 

Юріївна 

Формування 

пізнавальної навчальної 

діяльності молодших 

школярів методом 

проектів 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Красман Н.В., 

кандидат 

економічних наук, 

доцент 

30 Тарасенко 

Оксана 

Володимирі

вна 

Казка як засіб духовно-

морального виховання 

молодшого школяра. 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Коваль Т.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

31 Толочик 

Олена 

Василівна 

Особливості реалізації 

змісту курсу ЯДС в 1-

му класі в умовах 

змішаного навчання  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Васютіна Т.М., 

кандидат 

педагогічних 

наук, професор  

32 Хільченко 

Наталія 

Дмитрівна 

Здоров’язбережувальні 

технології в закладі 

дошкільної освіти: 

методичне вираження 

Педагогічний 

інститут 

Київського 

університету 

імені Бориса 

Грінченка 

м. Київ Гаращенко Л.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

33 Цебер 

Оксана 

Іванівна 

Моделювання 

позитивного образу 

майбутньої сім’ї 

засобами тренінгу 

Мелітопольсь

кий 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Богдана 

Хмельницько

го 

м.Мелітопо

ль 

Єрьоміна Л.Є., 

кандидат 

педагогічних наук 

34 Чабала 

Уляна 

Андріївна 

Особливості організації 

і проведення екскурсії у 

природничому музеї 

НАН України 

 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Васютіна Т.М., 

кандидат 

педагогічних 

наук, професор  

35 Чала 

Катерина 

Вікторівна 

Використання 

проектних технологій 

на уроках англійської 

мови у початковій 

школі 

 

Херсонський 

державний 

університет 

м. Херсон Смутченко О.С., 

доктор філософії,  



 

36 Чудакова 

Влада 

В’ячеславів

на 

Значення відеоігор для 

соціалізації дітей 

шкільного віку 

Мелітопольсь

кий 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Богдана 

Хмельницько

го 

м.Мелітопо

ль 

Єрьоміна Л.Є., 

кандидат 

педагогічних наук 

37 Щурій 

Аліна 

Іванівна 

Дослідницькі уміння – 

чинники успішного 

здійснення освітніх 

реформ 

Красноградсь

кий 

педагогічний 

фаховий 

коледж КЗ 

«ХГПА» 

м.Красногр

ад 

Гажа Л.В., 

викладач основ 

педагогічної 

майстерності  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦІЯ 6 

Професійна підготовка майбутніх педагогів та психологів: стан та 

перспективи 
 

Керівники секції: Матвієнко О.В. - доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедрою ПіМПН, заступник декана з наукової 

роботи та міжнародних зв’язків факультету педагогіки і 

психології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Дайнеко Н.О. - заступник директора з навчально-виховної 

роботи , Броварська спеціалізована школа I-III ступенів №5 

ім. Василя Стуса Броварської міської ради Київської області. 

Секретар секції: Лаптєва Л.І. – заступниця директора з навчально-виховної 

роботи Українського коледжу імені В. О. Сухомлинського м. 

Києва. 

 
№ ПІБ Тема Назва ЗВО Місто Науковий 

керівник 

1 Бережна 

Вікторія 

Миколаїв

на 

Теоретичні основи 

формування готовності 

майбутніх учителів до 

педагогічної взаємодії з 

молодшими школярами 

які мають особливі 

освітні потреби 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Матвієнко О.В., 

доктор 

педагогічних 

наук, професор 

2 Геник 

Лілія 

Миколаїв

на 

Проблема формування 

здоров’язбережуваної 

компетентності 

майбутніх учителів у 

педагогічній літературі  

ДВНЗ  

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

м. Івано-

Франківськ 

Сливка Л.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук,  

доцент  

3 Голда 

Жанна 

Михайлів

на 

Формування готовності 

майбутніх учителів до 

використання в 

професійній діяльності 

ігрових технологій  

Вінницький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені 

Михайла 

Коцюбинсько

го 

м. Вінниця Годлевська В.Ю.,  

доктор історичних  

наук, професор 

4 Дяків 

Оксана 

Дмитрівна 

Формування 

природничо-наукових 

знань студентів 

педагогічних 

спеціальностей у 

науковому та 

практичному вимірах  

ДВНЗ  

«Прикарпатсь

кий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника» 

м. Івано-

Франківськ 

Сливка Л.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук,  

доцент 



 

5 Зеленська 

Дарина 

Ігорівна 

Особливості 

інтерактивної взаємодії у 

підготовці майбутніх 

учителів початкової 

школи 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Кондратюк О.М., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

6 Іжко 

Галина 

Володими

рівна 

Підготовка майбутнього 

вчителя до використання 

природотерапії в 

початкових інклюзивних 

класах 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Кондратюк О.М., 

 кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

 

7 Коробов 

Віталій 

Юрійович 

Професійна підготовка 

майбутніх педагогів 

КЗ КОР 

«Богуславськ

ий 

гуманітарний 

фаховий 

коледжімені 

І.С.Нечуя-

Левицького» 

м. Богуслав Берегеля Л.М., 

спеціаліст вищої 

кваліфікаційної 

категорії, 

викладач-

методист 

8 Кравчук 

Алла 

Олександр

івна 

Готовність учителя 

початкових класів до 

роботи в умовах 

інклюзивної освіти 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Григоренко В.Є., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

9 Куліш 

Ольга 

Валеріївна 

Підготовка майбутніх 

учителів до формування 

екологічної 

компетентності 

молодших школярів  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Телецька Л.І.,  

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

10 Небожук 

Михаліна 

Романівна 

Педагогічні умови 

підготовки майбутніх 

учителів початкових 

класів до організації 

навчання дітей з 

особливими освітніми 

потребами  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Лозенко А.П., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

11 Понепаля

к Оксана 

Ярославів

на 

Готовність майбутнього 

вчителя початкової 

школи до впровадження 

авторських 

здоров'язбережувальних 

технологій 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Себало Л.І., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

12 Радченко 

Анна 

Олександр

івна, 

Поліщук 

Вероніка 

Володими

рівна 

Вивчення основ 

природознавства в 

дистанційних умовах  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Васютіна Т.М., 

кандидат 

педагогічних 

наук,  

професор  



 

13 Степанськ

а Юлія 

Вячеславі

вна 

Дидактичні вимоги до 

контрольно-

оцінювальної діяльності  

вчителя нової 

української школи 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Чайченко В.Ф., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

14 Ушаков 

Андрій 

Сергійови

ч  

 

Професійна підготовка 

майбутніх педагогів та 

психологів: стан та 

перспективи  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Ковальчук О.П., 

кандидат 

психологічних 

наук 

15 Хоменко 

Алєся 

Володими

рівна 

Формування у майбутніх 

учителів початкових 

класів умінь 

організовувати освітній 

процес з використанням 

технологій 

дистанційного навчання 

як науково-педагогічна 

проблема  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Лозенко А.П., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦІЯ 7 

Образотворчого мистецтво: зміст та перспективи розвитку 
 

Керівники секції: Янковська І.М.  – кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри ПіМПН НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Онацький В.М. - заступник директора з навчально-

виховної роботи спеціалізованої школа I-III ступенів №23 з 

поглибленим вивченням англійської мови Деснянського 

району міста Києва.  

Секретар секції: Гуменюк О.Д. - заступниця директора з навчально-виховної 

роботи НВК “Школа – I-II ступенів – ліцей № 38 імені В.М. 

Молчанова”. 

 

№ ПІБ Тема Назва ЗВО Місто Науковий 

керівник 

 1 Бондар 

Анна 

Сергіївна 

Образотворча діяльність 

як засіб розвитку творчої 

уяви учнів початкової 

школи 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Коваль Т.В., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

 2 Гавриліна 

Ганна 

Сергіївна 

Методи навчання 

книжкової ілюстрації 

учнів на уроках 

образотворчого 

мистецтва 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Карпенко 

Вікторія 

Анатоліївна, 

старший 

викладач, 

0958219537 

 3 Готовська 

Анна 

Олександр

івна 

Перспективи розвитку 

образотворчого 

мистецтва 

КЗ КОР 

«Богуславськ

ий 

гуманітарний 

фаховий 

коледж імені 

І.С. Нечуя-

Левицького» 

м. Богуслав Голінська О.К., 

спеціаліст вищої 

кваліфікаційної 

категорії, 

викладач-

методист 

 4 Лакізюк 

Ольга 

Олександр

івна 

Методика навчання 

портретного жанру у 

закладах вищої освіти  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Сова О.С., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

 5 Піддубна 

Оксана 

Віталіївна 

Творчий  розвиток  

молодших  школярів  

засобами  

образотворчого  

мистецтва 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Слабко В.М., 

доктор 

педагогічних 

наук, професор  

 6 Соченко 

Людмила 

Анатоліїв

на 

Історичний огляд 

розвитку натюрмортного 

жанру  

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Сова О.С., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  



 

 7 Турик 

Наталя 

Олександр

івна 

Відновлення українських 

традицій у сучасному 

світі  

Педагогічний 

фаховий 

коледж 

комунального 

закладу вищої 

освіти 

«Хортицька 

національна 

навчально-

реабілітаційна 

академія» 

Запорізької 

обласної ради 

м.Запоріж

жя 

Ткачук Т.О., 

викладач 

образотворчого 

мистецтва, 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

 8 Федорець 

Наталія 

Миколаїв

на 

Формування естетичних  

почуттів у молодших  

школярів засобами 

мистецтва 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Красман Наталія 

Валерівна доцент 

кафедри 

економіки освіти 

кандидат 

економічних 

 9 Чернявськ

а 

Анастасія 

Олександр

івна 

Мета і зміст розвитку 

креативності студентів 

художніх закладів вищої 

освіти 

НПУ імені 

М.П.Драгома

нова 

м. Київ Смірнова О.О., 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент  

 10 Чечель 

Інна 

Валеріївна 

Стилізація й художній 

образ в портреті  

Педагогічний 

фаховий 

коледж 

комунального 

закладу вищої 

освіти 

«Хортицька 

національна 

навчально-

реабілітаційна 

академія» 

Запорізької 

обласної ради 

м.Запоріж

жя 

Єфімова Т.Л., 

викладач 

образотворчого 

мистецтва, 

викладач-

методист 

 


