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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Педагогічного факультету 
11 травня 2022 року,  

11.00  
 (Форма проведення: онлайн) 

Посилання: https://meet.google.com/yte-izci-faj  

Виступ доповідача – 5-7 хвилин 

 

Савлук Галина Іванівна – аспірантка спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки (дошкільна педагогіка)». Тема доповіді: «Стратегічний 

розвиток закладу дошкільної освіти: практика нешаблонного мислення 

управлінця». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 

Цвєткова Г.Г. 

 

Єгорова Анастасія Євгеніївна – студентка 4 курсу ОПП «Педагогіка 

дозвілля» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Тема доповіді: 

«Види і форми організації ігрового середовища дитячого закладу 

оздоровлення та відпочинку (на прикладі ТОВ «Дитячий оздоровчий заклад 

санаторного типу «Чайка» Київської обл.)». Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Іванова Л.А.  

 

Щербатюк Анастасія Дмитрівна, Ядчишина Діана Сергіївна – 

студентки 3 курсу спеціальності «Початкова освіта». Тема доповіді: 

«Освітній хаб» - платформа для розвитку та професійного становлення 

майбутніх педагогів». Науковий керівник – доктор філософії в галузі 

«Освіта», старший викладач Губарєва Д.В. 

 

Цихмейструк Оксана Миколаївна - аспірантка 4 курсу спеціальності  

011  «Освітні, педагогічні науки». Тема доповіді: «Формування 

громадянської компетентності особистості у сучасній теорії та практиці». 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Матвієнко О.В. 

 

Лелюх-Степанчук Ольга Олександрівна - аспірантка спеціальності 

«Психологія». Тема доповіді: «Деякі аспекти розвитку емоційного інтелекту 

молодшого школяра». Науковий керівник – доктор психологічних наук, 

професор Приходько Ю.О. 

 

Волошенко Анна Вікторівна - аспірант 2 курсу спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки» (теорія і методика професійної освіти). Тема 

доповіді: «Психолого-педагогічні фактори формування художніх умінь 

студентів ЗВО в процесі зображення м’якими матеріалами». Науковий 

керівник - доктор педагогічних наук, професор Шевнюк О.Л. 

 

https://meet.google.com/yte-izci-faj


Стрикало Ольга Юріївна - студентка 2 курсу спеціальності 

«Початкова освіта». Тема доповіді: «Формування в учнів початкових класів 

умінь досліджувати медіа засобами інформаційних технологій». Науковий 

керівник – канд. пед. наук, доцент Чабайовська М.І. 

 

Василевич Катерина Сергіївна - аспірантка 4 курсу спеціальності 011  

«Освітні, педагогічні науки». Тема доповіді: «Педагогічні умови та засоби 

формування дослідницької компетентності майбутніх психологів». Науковий 

керівник: доктор педагогічних наук, професор Матвієнко О.В. 

 

Шелепко Галина Володимирівна - аспірантка спеціальності 011 

«Освітні, педагогічні науки (дошкільна педагогіка)». Тема доповіді: 

«Національний архітектурно-ландшафтний дизайн у просторі дошкільної 

освіти». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Довбня С.О. 

 

Потерлевич Ганна Євгеніївна – студентка 3 курсу спеціальності 

«Образотворче мистецтво». Тема доповіді «Арт-терапевтичні практики на 

уроках образотворчого мистецтва в початковій школі». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Руденко І. В. 

 

Стрижак Алла Євгеніївна – аспірантка спеціальності «Психологія».  

Тема доповіді: «Робота з батьками як складова реалізації психолого-

педагогічного супроводу формування соціальної успішності молодших 

школярів». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Митник 

О.Я. 

 

Шевченко Лариса Петрівна - аспірантка спеціальності «Психологія».  

Тема доповіді: «Особливості професійного самоставлення майбутніх 

медичних сестер». Науковий керівник – доктор психологічних наук, 

професор Співак Л.М. 

 

Ржанова Ольга Ігорівна - студентка 2 курсу спеціальності «Початкова 

освіта». Тема доповіді: «Розвиток образного мислення молодших школярів 

на уроках образотворчого мистецтва». Науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент Топіха В.А. 
 

Гавриліна Ганна Сергіївна – студентка 4 курсу спеціальності 

«Образотворче мистецтво». Тема доповіді «Інтерактивне навчання учнів 

основам графічного оформлення поліграфічної продукції». Науковий 

керівник: старший викладач Карпенко В.А. 

 

Пустовіт Марія Іванівна – студентка 2 курсу спеціальності 

«Образотворче мистецтво». Тема доповіді «Формування графічних умінь в 

учнів початкової школи на уроках образотворчого мистецтва». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Руденко І. В. 



СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 
Секція 1 

«Українська мова та методика навчання» 

 

12.05.2022 р, 9.00 

 

 Башинська Марія Юріївна «Критичне мислення як засіб формування 

мовленнєвої компетентності молодших школярів», науковий керівник – 

кандидат філологічних наук, доцент Топіха В.А. 

 Вознюк Вікторія Василівна «Зміст, форми та методи творчих 

здібностей молодших школярів у процесі вивчення дисципліни ,,українська 

мова’’», науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Топіха 

В.А. 

 Воронік Дар’я Миколаївна «Традиції та новаторство у літературі для 

дітей Всеволода Нестайка як засіб виховання особистості», науковий 

керівник – кандидат філологічних наук, доцент Волошина В.В. 

 Дженджера Мирослава Василівна «Формування самооцінки 

молодших школярів засобами ігрової діяльності», науковий керівник – 

кандидат філологічних наук, професор Семеренко Г.В. 

 Дорош Катерина Вікторівна «Життєвий і творчий шлях жінки-

сподвижниці Марії Підгірянки як засіб патріотичного виховання молодших 

школярів», науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 

Волошина В.В. 

 Єнанова Алла Сергіївна «Збагачення словникового запасу молодших 

школярів у процесі вивчення будови слова як засіб формування мовленнєвої 

компетентності», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Чабайовська М. І. 

 Запорожець Марина Миколаївна «Казковий світ В.О. 

Сухомлинського як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших 

школярів», науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент 

Волошина В.В. 

 Земляна Тетяна Василівна «Проєктна технологія як засіб формування 

читацької компетентності молодших школярів на уроках позакласного 

читання», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Чабайовська М. І. 

 Карапунарли Іванна Костянтинівна «Індивідуальний підхід у 

формуванні читацької компетентності молодших школярів», науковий 

керівник – кандидат філологічних наук, професор Семеренко Г.В. 

Козловець Анастасія, тема доповіді: «Дидактичні ігри як засіб 

формування комунікативної компетентності першокласників», 

науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Топіха В.А. 

Лінник Юлія Михайлівна «Формування навичок бережливого 

ставлення до довкілля в учнів початкової школи засобами дидактичних 



ігор», науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Волошина 

В.В. 

 Мазуренко Євген Юрійович «Диференційований підхід як засіб 

формування мовленнєвої компетентності», науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, професор Семеренко Г.В. 

Малуха Наталя Олександрівна «Інтерактивне навчання як засіб 

формування мовної компетентності молодших школярів», науковий керівник 

– кандидат педагогічних наук, доцент Чабайовська М. І. 

Марчук Євгенія Вікторівна «Переказ як засіб формування 

мовленнєвої компетентності молодших школярів», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Чабайовська М. І. 

Мещеріна Алла Павлівна «Розвиток розумових здібностей молодших 

школярів засобами LEGO-технологій», науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент Волошина В.В. 

Небесна Олена Володимирівна, тема доповіді: «Методика навчання 

читання і письма молодших школярів засобами інтеграції предметів у 

вальдорфській педагогіці», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Чабайовська М. І. 

 Новосельська Валентина Володимирівна «Дидактичні ігри як засіб 

формування комунікативної компетентності першокласників», науковий 

керівник – кандидат філологічних наук, професор Семеренко Г.В. 

Орел Світлана Сергіївна, тема доповіді: «Формування естетичних 

почуттів у молодших школярів засобами мистецтва», науковий керівник – 

кандидат філологічних наук, доцент Топіха В.А. 

Поліщук Вероніка Володимирівна «Колискова пісня як засіб 

виховання духовності дитини», науковий керівник – кандидат філологічних 

наук, доцент Волошина В.В. 

Пономарьова Оксана Степанівна «Розвиток розумових здібностей 

молодших школярів засобами LEGO-технологій», науковий керівник – 

кандидат філологічних наук, доцент Волошина В.В. 

 Рахімова Людмила Миколаївна «Розвиток мовлення молодших 

школярів засобами діалогічних методів навчання», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Чабайовська М. І. 

 Романюк Дарія Сергіївна «Організація самостійної навчальної 

діяльності молодших школярів засобами диференційованого навчання», 

науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор Семеренко Г.В. 

 Рудакова Христина Олександрівна «Казки про тварин як засіб 

морального й естетичного виховання дітей», науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент Волошина В.В. 

 Савченко Леся Адальбертівна «Формування творчих умінь 

молодших школярів засобами образотворчого мистецтва та інформаційних 

технологій», науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Топіха 

В.А. 

 Сахарчук Дарина Валентинівна «Розвиток діалогічного мовлення 

молодших школярів як засіб формування мовленнєвої компетентності», 



науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Чабайовська М. І. 

 Сидорук Олена Олександрівна «Організаційно-педагогічні умови 

інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітній 

простір», науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Топіха 

В.А. 

 Скороход (Горбаченко) Наталія Олександрівна «Нестандартні уроки 

як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів», науковий 

керівник – кандидат філологічних наук, професор Семеренко Г.В. 

 Созанович Тетяна Петрівна «Формування самооцінки молодших 

школярів засобами ігрової діяльності», науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, професор Семеренко Г.В. 

 Стрикало Ольга Юріївна «Формування в учнів початкових класів 

умінь досліджувати медіа засобами інформаційних технологій», науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Чабайовська М. І. 

 Терещенко Катерина Олексіївна «Колядки, щедрівки, веснянки як 

засіб виховання моральних якостей та оптимістичного світосприйняття», 

науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Волошина В.В. 

 Ткаченко Юлія Михайлівна «Казка як засіб повноцінного виховання 

та розвитку дитини», науковий керівник – кандидат філологічних наук, 

доцент Волошина В.В. 

 Химич Марта Андріївна «Життєвий і творчий шлях поета-символіста 

Олександра Олеся – засіб формування молодших школярів як особистостей», 

науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Волошина В.В. 

 Ходаківська Наталія Валеріївна «Формування у молодших школярів 

уміння працювати в команді засобами інтерактивних методів навчання», 

науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Волошина В.В. 

 Шевченко Вікторія Вікторівна «Формування пізнавальної активності 

молодших школярів на уроках мистецтва», науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент Топіха В.А. 

 Шкворець Тетяна Олександрівна «Методика вивчення нового звука і 

нової букви в період навчання грамоти як засіб формування читацької 

копметентності першокласників», науковий керівник – кандидат 

філологічних наук, доцент Волошина В.В. 

Шнайдер Емма Олегівна «Дитяча книга як засіб формування 

світосприйняття. Дитячі періодичні видання», науковий керівник – 

кандидат філологічних наук, доцент Волошина В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секція 2 

«Методика навчання іноземної мови в початковій школі» 

 

12.05.2022 р.; 9.00 

 

Алекберова Айгюн Захраб Кизи «Використання інтерактивних 

технологій з метою формування у школярів компетентності в аудіюванні на 

уроках іноземної мови», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Комогорова М.І. 

Берегова Аліна Леонідівна «Особливості застосування ігрових 

технологій в процесі навчання іншомовного фонетичного матеріалу в 

початковій школі», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Лук’янчук С.Ф. 

Гаврилюк Елеонора Борисівна «Віршований матеріал як засіб 

формування іншомовної лексичної компетентності у молодших школярів»,  

науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Лук’янчук С.Ф. 

Гринь Аліна Сергіївна «Застосування сюжетно - рольової гри у 

навчанні усного діалогічного мовлення молодших школярів на уроках 

іншомовної мови», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Лук’янчук С.Ф. 

Дацуник Дар'я Олександрівна «Формування навичок усного 

іншомовного мовлення молодших школярів при використанні інтерактивних 

методів навчання», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Комогорова М.І. 

Євплова Дарина Ігорівна «Дистанційне навчання іншомовного 

мовлення учнів 3 класів методами гейміфікації», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Комогорова М.І. 

Лісничук Надія Василівна «Формуванння компетентності в 

англомовній усній інтеракції молодших школярів засобами рольової гри», 

науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Комогорова М.І. 

 Мельничук Анастасія Євгенівна «Формування у молодших школярів 

іншомовної компетентності у письмі за допомогою засобів наочності», 

науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Лук’янчук С.Ф. 

 Молодковець Катерина Миколаївна «Формування англомовної 

граматичної компетентності учнів 4 класів засобами віршованного 

матеріалу», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 

Бернацька О.В. 

 Посохова Марія Миколаївна «Формування англомовної 

соціокультурної компетентності молодших школярів», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, професор Бернацька О.В. 

 Пухова Олена Сергіївна «Формування іншомовної мовленнєвої 

компетентності учнів початкової школи засобами дитячого художнього 

твору», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор 

Бернацька О.В. 



 Савчук Дар’я Сергіївна «Он-лайн технології в процесі навчання 

англійської мови учнів початкової школи під час дистанційної освіти», 

науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Бернацька О.В. 

 Філімончук Леся Анатоліївна «Аналіз мобільних додатків для 

самостійної та індивідуальної роботи в процесі навчання іноземної мови 

дітей дошкільного віку»,  науковий керівник - старший викладач 

Мірошниченко О.В. 

 Цибенко Марина Олексіївна «Дошкільна освіта Фінляндії: 

ретроспективний аналіз», науковий керівник - старший викладач 

Мірошниченко О.В. 
 

 

 

СЕКЦІЯ 3  

«Педагогічні традиції сучасного дошкілля в контексті освітніх 

європейських цінностей»  

 

 12 травня 2022 року; 10.00 

 

Підсекція 1.  

Сучасне дошкілля: наукові проблеми та дослідження  

в контексті європейських цінностей 

 

Авраменко Ганна Анатоліївна «Формування навичок культури 

спілкування у дітей старшого дошкільного віку засобом сюжетно рольової 

гри». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Дьоміна В.В. 

Адаменко Яна Михайлівна «Розвиток творчої уяви дітей середнього 

дошкільного віку засобами художньої літератури». Науковий керівник: 

доктор педагогічних наук, доцент Ступак О.Ю. 

Анухіна Ніна Миколаївна «Розвиток фантазії у дітей раннього віку 

засобом українських народних казок». Науковий керівник: доктор історичних 

наук, доцент Іваненко А.О. 

Артемова Тетяна Іванівна «Розвиток творчого потенціалу дітей 

старшого дошкільного віку засобом нетрадиційних технік малювання». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Войналович О.О. 

Бабанюк Тетяна Володимирівна «Готовність дітей старшого 

дошкільного віку до навчання в школі». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Войналович О.О. 

Балабуха Наталія Юріївна «Формування стресостійкості у дітей 

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

кандидат педагогічних наук, доцент Ходунова В.Л. 

Безлюдна Олена Миколаївна «Розвиток творчої уяви дітей старшого 

дошкільного віку засобом театралізованих ігор». Науковий керівник: доктор 

історичних наук, доцент Іваненко А.О.  



Берладин Христина Іванівна «Формування навичок ефективного 

запам’ятовування у дітей старшого дошкільного віку засобами мнемотехнік».  

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Ходунова В.Л. 

Бичова Оксана Василівна «Розвиток творчого мислення дітей 

старшого дошкільного віку засобом ейдетики». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Гальченко В.М. 

Боярчук Катерина Сергіївна «Педагогічні умови формування основ 

здорового способу життя у дітей старшого дошкільного віку». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Левінець Н.В. 

Бровкіна Яна Володимирівна «Формування дослідницької 

компетентності у дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі в 

умовах НУШ». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Ступак 

О.Ю. 

Булатова Катерина Володимирівна «Формування навичок 

ефективного запам’ятовування у дітей старшого дошкільного віку засобами 

мнемотехніки». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент 

Ступак О.Ю. 

Вакушева Лілія Петрівна «Формування основ соціальної 

компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами казки». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Ходунова В.Л. 

Васьова Світлана Олександрівна «Формування здорового способу 

життя у дітей старшого дошкільного віку засобами спортивних свят та 

розваг». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Войналович 

О.О. 

Ведмідь Наталія Василівна «Взаємодія ЗДО і школи в контексті 

педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в умовах початкової школи». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Бабійчук С.М. 

Величко Наталія Олександрівна «Адаптація дітей раннього віку до 

умов закладу дошкільної освіти». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Войналович О.О. 

Верещінська Наталія Михайлівна «Формування художньо-

естетичного потенціалу дітей старшого дошкільного віку засобом 

театралізованої діяльності». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Шулигіна Р.А. 

Вовків Оксана Михайлівна «Формування соціально-громадянської 

компетентності у дітей старшого дошкільного віку засобами народної 

педагогіки». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Ходунова В.Л. 

Волощук Ірина Юріївна «Формування позитивного ставлення до 

праці дорослих у дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: 

доктор історичних наук, доцент Іваненко А.О. 

Воробйова Христина Володимирівна «Формування стресостійкості у 

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

доктор педагогічних наук, професор Мельник Н.І. 



Гаврилко Оксана Олександрівна «Формування загальної культури у 

дітей молодшого дошкільного віку засобом образотворчого мистецтва». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Войналович О.О. 

Гавриленко Єлизавета Вадимівна «Виховання у дітей старшого 

дошкільного віку міжособистісних взаємин у системі дитина-дорослий». 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Дьоміна В.В. 

Галицька Ірина Валеріївна «Формування пiзнавальноi активностi 

дiтей середнього дошкiльного вiку засобом нескладних дослiдiв». Науковий 

керівник: кандидат філософських наук, професор Дорога А.Є. 

Гарбарчук Віта Олександрівна «Розвиток інтелектуального 

потенціалу дітей старшого дошкільного віку засобами LEGO-технологій». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Терещенко М.М. 

Дацковська Ольга Олександрівна «Розвиток творчих здібностей у 

дітей старшого дошкільного віку засобами театралізованої діяльності». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Ремньова А.Г. 

Дем’янчук Катерина Василівна «Розвиток творчого потенціалу дітей 

старшого дошкільного віку засобом нетрадиційних технік малювання». 

Науковий керівник: доктор історичних наук, доцент Іваненко А.О. 

Десятка Тетяна Василівна «Формування гуманістичних цінностей у 

дітей старшого дошкільного віку засобом  читання художньої літератури». 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Ступак О.Ю. 

Джула Вікторія Олександрівна «Збагачення словника дітей 

середнього дошкільного віку експресивною лексикою засобами української 

народної казки». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 

Дьоміна В.В. 

Дзвеняк Катерина Сергіївна «Педагогічні умови формування 

елементів національної свідомості у дітей середнього дошкільного віку 

засобом народознавства». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 

професор Дьоміна В.В. 

Дідківська Марина Петрівна «Розвиток творчого потенціалу дітей 

середнього дошкільного віку засобами нетрадиційних технік малювання». 

Дідун Віталіна Іванівна, «Формування еколого-природничої 

компетентності у дітей старшого дошкільного віку на екологічній стежині». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Довбня С.О. 

Діхтяр Анастасія Олександрівна «Виховання самостійності у дітей 

середнього дошкільного віку засобом рухливих ігор». Науковий керівник: 

доктор педагогічних наук, професор Цвєткова Г.Г. 

Добробабенко Анастасія Ігорівна «Розвиток інтелектуального 

потенціалу дітей старшого дошкільного віку засобом LEGO-технологій». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Довбня С.О. 

Долга Олена Володимирівна, «Розвиток діалогічного мовлення у 

дітей старшого дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри». Науковий 

керівник: доктор історичних наук, доцент Іваненко А.О.  



Дубровська Олександра Володимирівна «Розвиток емоційної сфери 

у дітей молодшого дошкільного віку засобом лялькового театру». Науковий 

керівник: доктор педагогічних наук, професор Мельник Н.І. 

Дудік Юлія Василівна «Розвиток творчого потенціалу дітей 

середнього дошкільного віку засобами нетрадиційних технік малювання». 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Дьоміна В.В. 

Дячук Марія Михайлівна «Формування пізнавальної активності дітей 

середнього дошкільного віку засобом нескладних дослідів». Науковий 

керівник: доктор педагогічних наук, доцент Ступак О.Ю. 

Ємельянова Анастасія Русланівна «Ігрові ситуації як засіб 

підвищення ефективності інтересу до навчання дітей старшого дошкільного 

віку в умовах НУШ». Науковий керівник: доктор історичних наук, доцент 

Іваненко А.О. 

Закревська Анастасія Сергіївна, «Розвиток творчого потенціалу 

дітей середнього дошкільного віку засобом авторської казки». Науковий 

керівник: доктор історичних наук, доцент Іваненко А.О. 

Замуангана Фоло Ольга Миколаївна «Збагачення словника дітей 

середнього дошкільного віку експресивною лексикою засобами української 

народної казки». Науковий керівник: доктор історичних наук, доцент 

Іваненко А.О.  

Запорожець Людмила Іванівна «Розвиток пізнавальної активності 

дітей раннього віку засобом розважального малювання». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Ходунова В.Л. 

Зайченко Марина Миколаївна «Розвиток уваги у дітей раннього віку 

за методикою Марії Монтесорі». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Терещенко М.М. 

Зварич Карина Олександрівна «Формування ціннісного ставлення до 

природи у дітей старшого дошкільного віку засобом пейзажного живопису». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Р.А. 

Зулінська Марія Олександрівна «Вплив тривожності на розвиток 

інтелектуальної сфери дітей старшого дошкільного віку». Науковий 

керівник: доктор педагогічних наук, професор Цвєткова Г.Г. 

Іваненко Юлія Володимирівна «Формування уявлень у дітей 

раннього віку про предмети навколишньої дійсності засобом театралізованої 

діяльності». Науковий керівник: кандидат філософських наук, професор 

Дорога А.Є. 

Іванова Іванна Іванівна «Розвиток інтелектуального потенціалу дітей 

старшого дошкільного віку засобом LEGO-технологій». Науковий керівник: 

доктор педагогічних наук, професор Цвєткова Г.Г. 

Ілляшенко Валентина Сергіївна «Формування позитивного 

ставлення у дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі  в умовах 

НУШ». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Ходунова 

В.Л. 



Кішкевич Софія Василівна «Профілактика і подолання тривожності 

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

кандидат психологічних наук, доцент Ходунова В.Л. 

Ковальчук Світлана Анатолівна «Розвиток уваги у дітей раннього 

віку в процесі занять за методикою Монтесорі». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Лобанчук О.А. 

Колесник Олена Володимирівна «Формування основ соціальної 

активності у дітей старшого дошкільного віку засобом родинних свят». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Войналович О.О. 

Колеснікова Катерина Віталіївна «Готовність дітей старшого 

дошкільного віку до навчання у школі». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Войналович О.О. 

Коновалова Надія Олександрівна «Формування іншомовноі 

комунікативноі компетенціі дітей старшого дошкільного віку в умовах 

білінгвального середовища закладу дошкільної освіти». Науковий керівник: 

доктор педагогічних наук, професор Г.Г. 

Корольова Наталія Володимирівна «Розвиток емоційних почуттів 

дітей старшого дошкільного віку засобом народної гри». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Войналович О.О. 

Коломієць Тетяна Олександрівна «Розвиток творчого потенціалу 

дітей старшого дошкільного віку засобом нетрадиційних технік малювання». 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пригодій М.А. 

Костильова Альона Василівна «Формування у дітей старшого 

дошкільного віку ціннісного ставлення до природи засобом живопису». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Терещенко М.М. 

Кравченко Наталія Володимирівна «Сенсорний розвиток дітей 

молодшого дошкільного віку засобом художньо-продуктивної діяльності». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Терещенко М.М 

Кремінська Тетяна Володимирівна «Виховання толерантного 

ставлення дітей середнього дошкільного віку до однолітків в умовах закладу 

дошкільної освіти». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 

Пригодій М.А. 

Куцюруба Анастасія Сергіївна «Формування пізнавальної активності 

дітей старшого дошкільного віку та молодших школярів засобом проблемних 

ситуацій в умовах реалізації концепції НУШ». Науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, професор Цвєткова Г.Г. 

Літинська Наталія Олегівна «Адаптація дітей раннього віку до умов 

закладу дошкільної освіти». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Лобанчук О.А. 

Липовенко Габорець Діана Русланівна «Формування самостійності  

дітей раннього віку за технологією М. Монтесорі». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Р.А. 

Лисенко Ганна Юріївна, «Формування соціально-комунікативних 

навичок дітей старшого дошкільного віку засобами ігрової діяльності». 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Пригодій М.А. 



Лисюк Мар'яна Сергіївна «Розвиток зв’язного мовлення у дітей 

середнього дошкільного віку засобами мнемотехнік». Науковий керівник: 

доктор психологічних наук, професор Панасенко Е.А. 

Маєрчук Наталія Вікторівна, «Розвиток соціальних контактів дітей 

різновікової групи засобом сюжетно-рольової гри». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Р.А.  

Мазіна Катерина Едуардівна «Подолання гіперактивності у дітей 

середнього дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри». Науковий 

керівник: доктор педагогічних наук, професор Пригодій М.А. 

Мазур Лілія Віталіївна «Формування сімейних цінностей у дітей 

старшого дошкільного віку засобами дитячої літератури». Науковий 

керівник: доктор психологічних наук, професор Панасенко Е.А. 

Малихіна Аліна Олександрівна «Подолання гіперактивності у дітей 

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

психологічних наук, професор Панасенко Е.А. 

Мамай Тетяна Григорівна «Розвиток емпатії у дітей молодшого 

дошкільного віку засобом лялькового театру». Науковий керівник: доктор 

історичних наук, доцент Іваненко А.О. 

Маркович Софія Ігорівна, «Формування екологічної свідомості у 

дітей старшого дошкільного віку засобом фенологічних спостережень». 

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Панасенко Е.А. 

Мартиненкова Юлія Володимирівна «Розвиток творчих здібностей 

дітей середнього дошкільного віку нетрадиційними техіками малювання». 

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Панасенко Е.А. 

Марченко Наталія Валеріївна «Подолання конфліктів у дітей 

старшого дошкільного віку засобами театралізованої діяльності». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Терещенко М.М. 

Мелещенко Альона Сергіївна «Розвиток пізнавальної активності 

дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових освітніх технологій». 

Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Панасенко Еліна 

Анатоліївна. 

Мірошниченко Людмила Борисівна «Виховання любові до природи 

у дітей старшого дошкільного віку під час спостережень». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Р.А.  

Мочульська Галина Юріївна «Формування елементів національної 

свідомості у дітей старшого дошкільного віку засобом етнокультурних 

технологій». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Бабійчук С.М. 

Мойсеєнко Олена Володимирівна, «Адаптація дітей раннього віку до 

умов закладу дошкільної освіти». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Скрипнікова С.В. 

Мухіна Наталія Анатоліївна «Особливості гендерної соціалізації 

дітей старшого дошкільного віку засобами ігрової діяльності». Науковий 

керівник: доктор психологічних наук, професор Панасенко Е.А. 



Назаренко Вікторія Олегівна «Розвиток фантазії у дітей старшого 

дошкільного віку засобом українських народних казок». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Лобанчук О.А. 

Назарчук Марина Вікторівна «Профілактика і подолання 

тривожності дітей старшого дошкільного віку засобами арт-терапії». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Лобанчук О.А. 

Некращук Юлія Леонідівна «Естетичне виховання дітей старшого 

дошкільного віку засобом нетрадиційних технік малювання». Науковий 

керівник: кандидат філософських наук, доцент Магеря О.П. 

Олійник Олена Олександрівна «Формування основ 

здоров’язбережувальної компетентності у дітей старшого дошкільного віку 

та молодших школярів засобами інноваційних технологій в умовах НУШ». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Левінець Н.В. 

Онофрійчук Анна Анатолівна «Формування доброзичливого 

ставлення до однолітків у дітей старшого дошкільного віку засобом 

сюжетно-рольової гри». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, 

доцент Гальченко В.М.  

Опак Марина Михайлівна «Естетичне виховання дітей старшого 

дошкільного віку засобами музично-театралізованої діяльності». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, професор Шкурко І.І. 

Осіпова Оксана Борисівна «Розвиток діалогічного мовлення у дітей 

старшого дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, професор Шкурко І.І. 

Осипенко Крістіна Норайрівна «Розвиток творчої уяви дітей 

старшого дошкільного віку засобом образотворчого мистецтва». Науковий 

керівник: доктор педагогічних наук, професор Мельник Н.І. 

Остапчук Юлія Віталіївна, «Виховання моральних цінностей дітей 

старшого дошкільного віку засобом сюжетно рольової гри». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Войналович О.О. 

Осіян Ірина Михайлівна «Розвиток фантазії у дітей раннього віку 

засобом українських народних казок». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Войналович О.О. 

Паришкура Наталія Анатоліївна, «Формування культурно-

гігієнічних навичок у дітей раннього віку». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Левінець Н.В. 

Петрусенко Анжеліка Валеріївна «Формування навичок ліплення у 

дітей молодшого дошкільного віку в процесі проєктної діяльності». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Войналович О.О. 

Подлегаєва Катерина Сергіївна «Формування природничо-

екологічної компетенції у дітей старшого дошкільного віку під час 

спостережень в природі». Науковий керівник: кандидат філософських наук, 

доцент Коннов О.Ф. 

Пономаренко Альона Анатоліївна «Готовність дітей старшого 

дошкільного віку до навчання у школі». Науковий керівник: доктор 

історичних наук Падалка О.С. 



Порохнюк Ольга Миколаївна «Розвиток мислення дітей середнього 

дошкільного віку засобом ігрових технологій». Науковий керівник: доктор 

історичних наук, професор Падалка О.С. 

Присяжна Дарина Володимирівна «Розвиток творчої уяви дітей 

старшого дошкільного віку засобом театралізованих ігор». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, професор Шкурко І.І. 

Проданенко Оксана Володимирівна «Формування емоційно-

ціннісного ставлення до власного здоров’я у дітей старшого дошкільного 

віку засобами театралізованої діяльності». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Левінець Н.В. 

Радимська Тетяна Володимирівна «Формування 

здоров’збережувальної компетентності  дітей старшого дошкільного віку та 

молодших школярів засобами предметно-розвивального середовища в 

умовах НУШ». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Левінець Н.В. 

Рарога Євгенія Юріївна «Сенсорний розвиток дітей молодшого 

дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва». Науковий керівник: 

кандидат філософських наук, доцент Коннов О.Ф. 

Рибарчук Яна Аліковна «Формування культури спілкування у дітей 

старшого дошкільного віку засобом гри». Науковий керівник: доктор 

історичних наук, професор Падалка О.С. 

Рудкіна Анастасія Миколаївна «Формування громадських почуттів у 

старших дошкільників та молодших школярів в умовах  НУШ». Науковий 

керівник: доктор історичних наук, професор Падалка Олег Семенович. 

Рябцева Анна Олегівна «Формування основ здорового способу життя 

у дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: доктор історичних 

наук, професор Падалка О.С. 

Савич Марія Олександрівна «Формування соціально-комунікативної 

компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами художньої 

літератури». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Левінець Н.В. 

Сахно Наталія Олександрівна «Формування моральних почуттів у 

старших дошкільників засобом народної казки». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, професор Шкурко І.І. 

Сидоренко Єлизавета Миколаївна «Формування основ національно-

культурної ідентичності у дітей старшого дошкільного віку». Науковий 

керівник: доктор педагогічних наук, професор  Цвєткова Г.Г. 

Сита Анна Степанівна «Розвиток інтелектуального потенціалу дітей 

старшого дошкільного віку засобом LEGO-технологій». Науковий керівник: 

доктор історичних наук, професор Падалка О.С. 

Скуратівська Марія Миколаївна «Адаптація дітей раннього віку до 

умов закладу дошкільної освіти». Науковий керівник: доктор історичних 

наук, професор Падалка О.С. 

Старостенко Станіслав Анатолійович «Виховання толерантного 

ставлення дітей дошкільного віку до однолітків в умовах закладу дошкільної 



освіти». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шевченко 

А.Ф. 

Стоян Ірина Євгеніївна «Формування основ правового виховання 

дітей старшого дошкільного віку у взаємодії сім'ї і закладу дошкільної 

освіти». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Ходунова 

В.Л. 

Тележенко Ольга Ігорівна «Розвиток логічного мислення дітей 

старшого дошкільного віку засобами Lego-технологій». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Р.А. 

Товстоног Юлія Володимирівна «Розвиток мислення дітей 

середнього дошкільного віку засобом ігрових технологій». Науковий 

керівник: доктор педагогічних наук, професор Пригодій М.А. 

Халамейда Катерина Андріївна «Профілактика і подолання 

тривожності дітей старшого дошкільного віку засобом арт-терапії». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Шкурко І.І. 

Харлан Антоніна Володимирівна, «Формування ціннісного ставлення 

до природи у дітей старшого дошкільного віку засобом мистецтва». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шевченко А.Ф. 

Харченко Вікторія Михайлівна «Формування моральних почуттів у 

старших дошкільників засобом народної казки». Науковий керівник: доктор 

філософських наук, наук, професор Кивлюк О.П. 

Хлопова Тетяна Володимирівна «Розвиток пізнавальної активності 

дітей раннього віку в умовах розвивально-ігрового середовища». Науковий 

керівник: доктор педагогічних наук, професор Пригодій М.А. 

Чабан Василина Петрівна «Розвиток фантазії у дітей раннього віку 

засобом українських народних казок». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, доцент Товкач І.Є. 

Чоха Вікторія Вікторівна «Розвиток мислення дітей середнього 

дошкільного віку засобом ігрових технологій». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Левінець Н.В. 

Чуйченко Юлія Ігорівна «Розвиток творчих здібностей дітей 

старшого дошкільного віку в мистецькій діяльності». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Р.А. 

Шатська Інна Борисівна «Формування ціннісного ставлення до 

матері у дітей старшого дошкільного віку засобом гуманістичної педагогіки 

В.О. Сухомлинського». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Терещенко М.М. 

Швець Вікторія Вікторівна «Пізнавальна готовність дітей старшого 

дошкільного віку до навчання у школі». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Терещенко М.М. 

Шляпіна Юлія Дмитрівна «Виховання шанобливого ставлення до 

батьків у дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Кушнірук С.А. 



Шостацька Ярослава Валеріївна «Формування культури спілкування 

у дітей старшого дошкільного віку засобом гри». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Кушнірук С.А. 

Янчук Надія Євгенівна «Формування навичок ефективного 

запам’ятовування у дітей старшого дошкільного віку засобом мнемотехніки». 

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Падалка О.С. 

Ярошик Юлія Миколаївна «Подолання тривожності у дітей раннього 

віку засобом казкотерапії». Науковий керівник: доктор історичних наук, 

професор Падалка О.С. 

 

 

Підсекція 2  

Європейські цінності для сталого розвитку дитини дошкільного віку 

 

Авторгова Олена Олександрівна «Виховання допитливості у дітей 

старшого дошкільного віку засобом дослідницької діяльності». Науковий 

керівник: доктор філософських наук, професор Терепищій С.О. 

Анісімова Тетяна Іванівна «Розвиток інтересу дітей старшого 

дошкільного віку до навчання в школі». Науковий керівник: старший 

викладач Поліщук К.М. 

Арсенюк Ольга Олександрівна «Формування пізнавального досвіду 

дітей старшого дошкільного віку засобами української народної іграшки». 

Науковий керівник: асистент Шелепко Г.В. 

Бабич Аліна Анатоліївна «Розвиток творчих здібностей старшого 

дошкільника у процесі steam-освіти». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Себало Л.І. 

Балан Анастасія Володимирівна «Виховання емоційної культури у 

старших дошкільників засобом образотворчого мистецтва». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Себало Л.І. 

Барабаш Ангеліна Олександрівна «Формування шанобливого 

ставлення до батьків у дітей молодшого дошкільного віку засобом 

української народної казки». Науковий керівник: асистент Топалова М.Б. 

Білюга Лілія Олександрівна «Розвиток діалогічного мовлення у дітей 

старшого дошкільного віку засобом сюжетно-рольових ігор». Науковий 

керівник: старший викладач Поліщук К.М. 

Бобошко Анжеліка Миколаївна «Формування вольової сфери у дітей 

старшого дошкільного віку засобом ігор-змагань». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Шеремет І.В. 

Бойко Лілія Володимирівна «Формування словника у дітей третього 

року життя засобом народних рухливих ігор». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, викладач Агіляр Туклер В.В. 

Борис Леся Олегівна «Виховання у дошкільників інтересу до 

соціальної дійсності». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, 

доцент Товкач І.Є. 



Боркін Юлія Олексіївна «Формування словника у дітей молодшого 

дошкільного віку засобом українського фольклору». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Писарчук О.Т.  

Бочарова Ірина Олександрівна «Моральне виховання дітей старшого 

дошкільного віку за творами В. О. Сухомлинського» Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Писарчук О.Т. 

Бочарова Любов Геннадіївна «Подолання страхів у дітей молодшого 

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

педагогічних наук, доцент Ступак О.Ю. 

Бурліна Анна Володимирівна «Формування моральної поведінки у 

дітей старшого дошкільного віку під час спілкування з однолітками». 

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Терепищій С.О. 

Бутко Ольга Петрівна «Емоційний розвиток дітей старшого 

дошкільного віку засобом театралізованої діяльності». Науковий керівник: 

асистент Чикурова О.Я. 

Вахнован Ірина Миколаївна «Формування інтересу до фізичної 

культури у дітей старшого дошкільного віку засобом днів здоров’я». 

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Терепищій С.О. 

Ващенко Анна Андріївна «Формування мовленнєвої активності у 

дітей старшого дошкільного віку засобом інтерактивних технологій». 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Товкач І.Є. 

Ващенко Людмила Петрівна «Формування екологічної свідомості 

дітей старшого дошкільного віку засобом екскурсій в природу». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, викладач Агіляр Туклер В.В. 

Величко Аліна Володимирівна «Формування пізнавальної активності 

дітей молодшого дошкільного віку у дослідницькій діяльності». Науковий 

керівник: асистент Шелепко Г.В. 

Возлюк Таміла Миколаївна «Формування самооцінки дітей старшого 

дошкільного віку засобами казкотерапії». Науковий керівник: старший 

викладач Поліщук К.М. 

Гакал Наталія Іванівна «Формування звукової культури  мовлення у 

дітей молодшого дошкільного віку засобом мовленнєво-ігрової діяльності». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Писарчук Оксана 

Тарасівна. 

Гамалій Тетяна Миколаївна «Формування самооцінки у дітей 

старшого дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри». Науковий 

керівник: асистент Шелепко Г.В. 

Гітуляр Богдана Миколаївна «Формування активного мовлення в 

дитини раннього віку засобом театралізованої діяльності». Науковий 

керівник: кандидат політичних наук, доцент Цибін С.Г. 

Глімбовська Юлія Анатоліївна «Розвиток творчих здібностей дітей 

старшого дошкільного віку засобом ігор-фантазувань». Науковий керівник: 

асистент Шелепко Г.В. 

Гондерук Анастасія Вікторівна «Формування пізнавального інтересу 

до народних звичаїв і традицій у художньо-образотворчої діяльності дітей 



старшого дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Ходунова В.Л. 

Горяшина Дар’я Ігорівна «Розвиток сенсорних здібностей дітей 

середнього дошкільного віку засобом дидактичних ігор за методикою 

Фрідріха Фребеля». Науковий керівник: викладач Сняткова Т.М. 

Гранич Домініка Тарасівна «Формування моральних якостей у дітей 

старшого дошкільного віку засобом української казки». Науковий керівник: 

старший викладач Поліщук К.М. 

Гринюк Ірина Анатоліївна «Естетичне виховання дітей молодшого 

дошкільного віку засобом аплікаційної діяльності». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Шеремет І.В. 

Громик Юлія Валеріївна «Формування екологічних уявлень у дітей 

середнього дошкільного віку». Науковий керівник:асистент Чикурова О.Я. 

Гузій Яна Валеріївна, «Виховання морально-вольових якостей дітей 

старшого дошкільного віку засобами літературних проектів». Науковий 

керівник: асистент Шелепко Г.В. 

Данилко Ольга Олександрівна «Формування навичок моральної 

поведінки дітей старшого дошкільного віку засобами екскурсії». Науковий 

керівник: доктор філософських наук, професор Терепищій С.О. 

Демчук Аліна Вікторівна «Формування працелюбності у дітей 

старшого дошкільного віку засобами українського фольклору». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, професор Богініч Ольга Любомирівна. 

Денисюк Ольга Олександрівна «Адаптація дітей  молодшого 

дошкільного віку до умов закладу дошкільної освіти засобами ігрової 

діяльності». Науковий керівник: старший викладач Поліщук К.М. 

Дерій Ганна Анатоліївна «Формування здорового способу життя у 

дітей старшого дошкільного віку засобом рухової діяльності». Науковий 

керівник: старший викладач Шульга Т.Ю. 

Джигановська Андріана Володимирівна «Удосконалення рухових 

навичок у дітей молодшого дошкільного віку засобами рухливих ігор». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Левінець Н.В. 

Дзюба Катерина Сергіївна, «Виховання сімейних цінностей у дітей 

середнього дошкільного віку засобом розваг». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Писарчук О.Т. 

Дідик Аліна Анатоліївна, «Виховання самостійності у дітей 

середнього дошкільного віку у художньо-мистецькій діяльності». Науковий 

керівник: асистент Шелепко Г.В. 

Добровольська Марія Павлівна «Розвиток мислення дітей старшого 

дошкільного віку засобами дидактичних ігор». Науковий керівник: викладач 

Сняткова Т.М. 

Дрехліс Світлана Олександрівна «Формування художньо-творчих 

умінь у дітей середнього дошкільного віку засобами ігор-драматизацій». 

Науковий керівник: асистент Шелепко Г.В. 



Дробушко Юлія Борисівна «Формування знань про систему 

«природа» у дітей молодшого дошкільного віку в ігровій діяльності». 

Науковий керівник: асистент Гладишенко Г.Ю. 

Дудченко Олена Юріївна «Формування уявлень про об'єкти природи 

в дітей старшого дошкільного віку засобом нескладних дослідів». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, викладач Агіляр Туклер В.В. 

Дутова Наталія Валеріївна «Формування художньо-естетичного 

потенціалу дітей старшого дошкільного віку засобами декоративного 

малювання». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Ступак 

О.Ю. 

Дучак Ольга Миколаївна «Підготовка дитини до школи у взаємодії з 

батьками». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Козак 

Т.В. 

Жуковська Алла Анатоліївна «Формування навичок соціальної 

поведінки дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри». 

Науковий керівник: старший викладач Поліщук К.М. 

Журавська Оксана Романівна «Виховання толерантності у дітей 

старшого дошкільного віку засобом народних традицій». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Ходунова В.Л. 

Завіруха Галина Миронівна «Розвиток діалогічного мовлення у дітей 

старшого дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат психологічних 

наук, доцент Товкач І.Є. 

Задніпрянець Ольга Віталіївна «Формування працелюбності у дітей 

середнього дошкільного віку в трудовій діяльності». Науковий керівник: 

асистент Гладишенко Г.Ю. 

Заєць Анна Леонідівна «Розвиток емоційно-вольової сфери дітей 

старшого дошкільного віку засобами казкотерапії». Науковий керівник: 

доктор історичних наук, професор Падалка О.С. 

Заєць Катерина Леонідівна «Розвиток пізнавальної активності дітей 

старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з декоративно-

прикладним мистецтвом». Науковий керівник: доктор історичних наук, 

професор Падалка О.С. 

Зозуля Анна Володимирівна «Формування мотиваційної готовності 

до школи в дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: асистент 

Чикурова О.Я. 

Карась Вікторія Анатоліївна «Розвиток пізнавального інтересу дітей 

старшого дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри». Науковий 

керівник: доктор педагогічних наук, професор Пригодій М.А. 

Карпенко Тетяна Анатоліївна «Екологічне виховання дітей старшого 

дошкільного віку засобами українських народних традицій». Науковий 

керівник: старший викладач Шульга Т.Ю. 

Кир’янова Дарина Володимирівна «Формування у дітей старшого 

дошкільного віку ціннісного ставлення до здоров’я засобами вальдорфської 

педагогіки». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Левінець Н.В. 



Кіріна Ірина Віталіївна «Формування естетичних смаків у дітей 

старшого дошкільного віку засобом театралізованої діяльності». Науковий 

керівник: кандидат політичних наук, доцент Цибін С.Г. 

Кірша Людмила Олегівна «Подолання страхів у дітей середнього 

дошкільного віку засобом казкотерапії». Науковий керівник: асистент 

Топалова М.Б. 

Кісілевич Наталія Богданівна «Формування ігрових дій у дітей 

молодшого дошкільного віку засобами предметно-розвивального 

середовища». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Левінець Н.В. 

Коваль Мирослава Олександрівна «Формування моральних якостей 

у дітей старшого дошкільного віку засобом storiteling-технології». Науковий 

керівник: асистент Гладишенко Г.Ю. 

Коваль Софія Сергіївна «Формування морально-етичних якостей 

дітей старшого дошкільного віку засобами театралізованої діяльності». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шеремет І.В. 

Ковальчук Олена Анатоліївна «Формування творчих здібностей 

дітей молодшого дошкільного віку засобами нетрадиційних технік 

малювання». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Ступак 

О.Ю. 

Колісник Аліна Володимирівна «Формування сенсорно-пізнавальних  

та дослідницьких навичок старших дошкільників у процесі пошукової 

діяльності». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Писарчук О.Т. 

Конєва Ірина Сергіївна «Формування ціннісного ставлення до родини 

на засадах української обрядовості у дітей старшого дошкільного віку». 

Науковий керівник: кандидат політичних наук, доцент Цибін С.Г. 

Король Зоряна Іванівна «Формування міжособистісної взаємодії 

дітей старшого дошкільного віку з ровесниками». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Козак Т.В. 

Костюченко Ніна Вікторівна «Формування фізичної культури дітей 

старшого дошкільного віку засобами фізкультурних свят». Науковий 

керівник: старший викладач Шульга Т.Ю. 

Кравець Ангеліна Ігорівна «Формування навичок моральної 

поведінки дітей старшого дошкільного віку в процесі повсякденного 

спілкування». Науковий керівник: кандидат політичних наук, доцент Цибін 

С.Г. 

Крайня Аліна Олександрівна «Виховання моральних почуттів у дітей 

старшого дошкільного віку засобами народних казок». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Себало Л.І. 

Кривошапка Тамара Петрівна «Розвиток емоційного інтелекту в 

ігровій діяльності дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: 

асистент Чикурова О.Я. 



Кузіна Ольга Олексіївна «Розвиток фізичних якостей дітей 

середнього дошкільного віку засобом ритмічної гімнастики». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шеремет І.В. 

Кузьмишина Вікторія Миколаївна «Виховання гуманних почуттів у 

дітей молодшого дошкільного віку в процесі використання казок 

В.О. Сухомлинського». Науковий керівник: викладач Сняткова Т.М. 

Кулинич Милана Василівна «Формування основ соціальної 

активності дітей старшого дошкільного віку засобами дитячої літератури». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шеремет І.В. 

Лавренюк Галина Василівна «Розвиток емоційної сфери у дітей 

старшого дошкільного віку засобом казкотерапії». Науковий керівник: 

асистент Чикурова О.Я. 

Лейба Анна Анатоліївна «Формування культури повсякденного 

спілкування дітей старшого дошкільного віку засобом творчих ігор». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шеремет І.В. 

Лисенко Богдана Олександрівна «Розвиток математичних здібностей 

дітей старшого дошкільного віку засобами LEGO-конструювання». Науковий 

керівник: викладач Сняткова Т.М. 

Литвин Оксана Вікторівна «Формування гуманістичних цінностей у 

дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури». Науковий 

керівник: кандидат політичних наук, доцент Цибін С.Г. 

Литовченко Олена Володимирівна «Формування морально-етичних 

норм у дітей старшого дошкільного віку засобами казки». Науковий 

керівник: старший викладач Поліщук К.М. 

Лугина Алла Володимирівна «Формування правильної постави у 

дітей старшого дошкільного віку засобами оздоровчих технологій». 

Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Кашперський В.Є. 

Маковська Марина Олегівна «Соціалізація дітей старшого 

дошкільного віку засобами ігрової діяльності». Науковий керівник: старший 

викладач Поліщук К.М. 

Марченко Аліна Станіславівна «Формування іноземних лексичних 

навичок у дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності». Науковий 

керівник: викладач Сняткова Т.М. 

Мельник Катерина Юріївна «Розвиток діалогічного мовлення дітей 

старшого дошкільного віку засобом  ігрової діяльності». Науковий керівник: 

доктор педагогічних наук, професор Пригодій М.А. 

Мельник Марина Валеріївна «Формування художньо-естетичних 

смаків у дітей старшого дошкільного віку на матеріалі пейзажного 

живопису». Науковий керівник: асистент Гладишенко Г.Ю. 

Мельничук Анастасія Леонідівна «Формування діалогічного 

мовлення у дітей молодшого дошкільного віку засобом дидактичних ігор». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, викладач Агіляр Туклер 

В.В. 



Мещеріна Юлія Ігорівна «Формування пізнавальної активності дітей 

старшого дошкільного віку засобом дидактичної гри». Науковий керівник: 

доктор філософських наук, професор Терепищій С.О. 

Милян Іванна Іванівна «Розвиток обдарованої дитини в сучасному 

освітньому середовищі». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, 

доцент Гальченко В.М. 

Миронець Іванна Вікторівна «Розвиток вольових якостей дітей 

старшого дошкільного віку у підготовці до школи». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Шеремет І.В. 

Морозюк Оксана Олександрівна «Формування мотиваційної 

готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі засобом 

дидактичної гри». Науковий керівник: старший викладач Шульга Т.Ю. 

Мостова Анастасія Сергіївна «Формування пізнавальної активності 

дітей середнього дошкільного віку засобом інтелектуальних ігор». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Писарчук О.Т. 

Мурза Ельвіра Вікторівна «Формування фонематичного слуху дітей 

старшого дошкільного віку засобом дидактичних ігор». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, викладач Агіляр Туклер В.В. 

Назаренко Наталя Степанівна «Виховання художньо-естетичних 

смаків дітей старшого дошкільного віку в ознайомленні з мистецтвом 

живопису». Науковий керівник: доктор філософських наук, професор 

Терепищій С.О. 

Нецько Марта Андріївна «Розвиток мовлення у дітей старшого 

дошкільного віку засобом ігрової діяльності». Науковий керівник: старший 

викладач Поліщук К.М. 

Ніжинська Анастасія Вікторівна «Формування уявлень про явища 

природи у дітей старшого дошкільного віку засобом спостережень». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, викладач Агіляр Туклер 

В.В. 

Нікітчук Аліна Олександрівна «Розвиток творчого мислення дітей 

старшого дошкільного віку в процесі дослідно-експериментальної 

діяльності». Науковий керівник: старший викладач Шульга Т.Ю. 

Новак Марія Станіславівна «Розвиток творчих здібностей дітей 

старшого дошкільного віку засобами музичної діяльності». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шеремет І.В. 

Новицька Анна Михайлівна «Формування конструктивно-

моделювальних навичок дітей середнього дошкільного віку засобом LEGO-

технологій». Науковий керівник: асистент Чикурова О.Я. 

Олива Галина Іванівна «Розвиток мовлення дітей старшого 

дошкільного віку в художньо-образотворчій діяльності». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Ходунова В.Л. 

Оліяр Ольга Михайлівна «Формування рухової компетентності дітей 

старшого дошкільного віку в процесі занять фізичної культури». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Левінець Н.В. 



Омельковець Людмила Петрівна «Адаптація дітей раннього віку до 

умов закладу дошкільної освіти в процесі співпраці з родиною». Науковий 

керівник: старший викладач Поліщук К.М. 

Осідач Мар’яна Станіславівна «Розвиток пізнавальних інтересів 

дітей середнього дошкільного віку засобом нетрадиційних технік 

малювання». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Ходунова Вікторія Леонідівна. 

Остюк Ольга Степанівна «Розвиток логічного мислення у дітей 

старшого дошкільного віку засобом лего-конструктора». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Козак Т.В. 

Пальчик Марина Миколаївна «Формування уявлень про професії 

дорослих у дітей старшого дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри». 

Науковий керівник: асистент Гладишенко Г.Ю. 

Панаріна Наталія Василівна, «Формування етичних уявлень у дітей 

середнього дошкільного віку». Науковий керівник: доктор філософських 

наук, професор Терепищій С.О. 

Пелех Вікторія Станіславівна «Формування міжособистісних 

стосунків дітей старшого дошкільного віку засобом рухливих ігор». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Козак Т.В. 

Пелипенко Тетяна Богданівна «Формування образотворчих умінь 

дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Ходунова В.Л. 

Пищик Ганна Петрівна «Розвиток уяви дітей старшого дошкільного 

віку в процесі образотворчої діяльності». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Шеремет І.В. 

Пікульська Юлія Юріївна «Формування естетичних цінностей дітей 

середнього дошкільного віку у процесі ознайомлення з природним 

довкіллям». Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Падалка 

О.С. 

Покидько Інна Іллівна «Формування самостійності у дітей 

середнього дошкільного віку засобом трудових доручень». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Писарчук О.Т. 

Посмітюха Наталія Петрівна «Формування ціннісного ставлення до 

здоров’я в дітей середнього дошкільного віку засобами фізкультурних свят». 

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Терепищій С.О. 

Предоляк Євгенія Михайлівна «Розвиток інтелекту дітей старшого 

дошкільного віку у дослідницькій діяльності». Науковий керівник: асистент 

Чикурова О.Я. 

Резнік Олена Геннадіївна «Формування навичок здорового 

харчування засобами здоров’язбережувальних технологій». Науковий 

керівник: асистент Гладишенко Г.Ю. 

Решетняк Марія Володимирівна «Розвиток пізнавальних якостей 

дітей середнього дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, доцент Гальченко В.М. 



Рогач Оксана Степанівна «Розвиток творчих здібностей у дітей 

старшого дошкільного віку засобами нетрадиційних технік малювання». 

Науковий керівник: викладач Сняткова Т.М. 

Родькіна Оксана Анатоліївна «Формування екологічної культури у 

дітей старшого дошкільного віку засобами проєктної діяльності». Науковий 

керівник: доктор педагогічних наук, доцент Ступак Оксана Юріївна. 

Романенко Ірина Сергіївна «Формування безконфліктної поведінки у 

дітей старшого дошкільного віку засобом проектів». Науковий керівник: 

асистент Топалова М.Б. 

Саванчук Наталія Петрівна «Розвиток самостійності дітей старшого 

дошкільного віку засобом рухливих ігор». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, доцент Товкач І.Є. 

Самойленко Ольга Володимирівна «Моральне виховання дітей 

старшого дошкільного віку засобами українських народних казок». Науковий 

керівник: асистент Чикурова О.Я. 

Сидоренко Оксана Ігорівна «Формування дружніх взаємин у дітей 

старшого дошкільного віку засобом сюжетно-рольових ігор». Науковий 

керівник: старший викладач Поліщук К.М. 

Слюсар Анна Володимирівна «Формування моральних почуттів у 

дітей старшого дошкільного віку засобом української народної казки». 

Науковий керівник: кандидат політичних наук, доцент Цибін С.Г. 

Степаненко Юлія Святославівна «Формування природничо-

екологічної компетентності у дітей старшого дошкільного віку засобами 

STREAM-освіти». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор 

Васютіна Т.М. 

Стрілець Юлія Ростиславівна «Мовленнєвий розвиток дітей 

старшого дошкільного віку засобом фольклору». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Себало Л.І. 

Струк Ірина Павлівна «Формування у дітей середнього дошкільного 

віку знань про рослинний світ». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Шеремет І.В. 

Сухенко Анастасія Ярославівна «Розвиток монологічного мовлення 

дітей старшого дошкільного віку за матеріалами серії сюжетних картинок». 

Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Терепищій С.О. 

Таран Юлія Ігорівна «Формування взаємовідносин дітей середнього 

дошкільного віку в сюжетно-рольовій грі». Науковий керівник: асистент 

Топалова М.Б. 

Терещук Ольга Миколаївна «Розвиток емоційного інтелекту у дітей 

старшого дошкільного віку засобами казкотерапії». Науковий керівник: 

старший викладач Шульга Т.Ю. 

Тищенко Юлія Сергіївна «Розвиток пізнавальних здібностей дітей 

молодшого дошкільного віку засобами дидактичних ігор». Науковий 

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



Тітова Людмила Йосипівна «Педагогічні умови організації навчання 

дітей дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Ходунова В.Л. 

Федюк Маргарита Анатоліївна «Розвиток монологічного мовлення у 

дітей старшого дошкільного віку засобом мнемотехніки». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Писарчук О.Т. 

Ханіна Діана Володимирівна «Виховання ціннісного ставлення до 

праці у дітей п’ятого року життя засобом трудових доручень». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шеремет Інеса Володимирівна. 

Харченко Анастасія Олександрівна «Виховання поваги у дітей 

старшого дошкільного віку до батьків під час сімейного дозвілля». Науковий 

керівник: старший викладач Шульга Т.Ю. 

Химич Дар’я Геннадіївна «Формування навичок самообслуговування 

у дітей середнього дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти». 

Науковий керівник: асистент Гладишенко Г.Ю. 

Хільчишина Катерина Ігорівна «Адаптація дітей раннього віку до 

умов закладу дошкільної освіти». Науковий керівник: кандидат політичних 

наук, доцент Цибін С.Г. 

Хоменко Марина Олександрівна «Розвиток діалогічного мовлення у 

дітей старшого дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри». Науковий 

керівник: асистент Топалова М.Б. 

Храпач Наталія Олександрівна «Розвиток творчих здібностей дітей 

старшого дошкільного віку засобом сюжетного малювання». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Ходунова В.Л. 

Цабекало Лариса Леонідівна «Формування логіко-математичних 

уявлень у дітей середнього дошкільного віку засобом Lego-технологій». 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Ступак О.Ю. 

Чемерис Наталія Андріївна «Формування початкових економічних 

уявлень у дітей старшого дошкільного віку засобами ігор-стратегій». 

Науковий керівник: асистент Шелепко Г.В. 

Черінська Крістіна Миколаївна «Оптимізація рівня розумової та 

фізичної працездатності дітей старшого дошкільного віку на заняттях 

засобами малих форм активного відпочинку». Науковий керівник: доктор 

історичних наук, професор Падалка О.С. 

Чілікіна Марія Олегівна «Розвиток образотворчо-практичних умінь у 

дітей середнього дошкільного віку в процесі занять аплікацією». Науковий 

керівник: доктор історичних наук, професор Падалка Олег Семенович. 

Чорнойван Олена Валеріївна «Формування пізнавальної активності у 

дітей старшого дошкільного віку засобами інтелектуальних ігор». Науковий 

керівник: асистент Топалова М.Б. 

Чуто Катерина Олексіївна «Формування пізнавальних здібностей 

дітей старшого дошкільного віку засобами комп’ютерних технологій». 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Ступак О.Ю. 



Швець Аліна Леонідівна «Формування культури спілкування у дітей 

старшого дошкільного віку засобами комунікативних ігор». Науковий 

керівник: старший викладач Шульга Т.Ю. 

Шевчук Дарина Олександрівна «Формування культури спілкування 

у дітей середнього дошкільного віку в театралізованій діяльності». Науковий 

керівник: асистент Топалова Марія Борисівна. 

Шелудько Світлана Миколаївна «Розвиток логічного мислення дітей 

старшого дошкільного віку засобом дидактичної гри». Науковий керівник: 

асистент Топалова М.Б. 

Школик Діана Юріївна «Вплив сімейного виховання на розвиток 

пізнавально-емоційної сфери дитини під час підготовки до школи». 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Товкач І.Є. 

Шкраба Галина Петрівна «Організаційно-педагогічні умови 

фізичного виховання дітей молодшого дошкільного віку». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Левінець Н.В. 

Шолудько Христина Олегівна «Формування емоційного інтелекту у 

дітей 5-6 років засобами театралізованої діяльності». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, професор Васютіна Т.М. 

Шпак Анжеліка Євгенівна «Розвиток зв’язного мовлення дітей 

старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольовій грі». Науковий 

керівник: кандидат політичних наук, доцент Цибін С.Г. 

Ярема Марія Геннадіївна «Формування образотворчості у дітей 

старшого дошкільного віку в самостійній художній діяльності». Науковий 

керівник: асистент Гладишенко Г.Ю. 

Ярмоленко Катерина Миколаївна «Формування у дітей старшого 

дошкільного віку комунікативної компетенції засобами сюжетно-рольових 

ігор». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Себало Л.І. 

Яцикович Тетяна Михайлівна «Розвиток емпатії у дітей середнього 

дошкільного віку засобами ігор-драматизацій». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Шеремет І.В. 

 

 

Підсекція 3 

Дошкільна освіта: формула організації наукових пошуків та перспективи 

ціннісного зростання особистості 

 

Бондар Ірина Олегівна «Сучасна парадигма проблеми формування 

ровесницьких стосунків дітей старшого дошкільного віку». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Р.А. 

Гладишенко Ганна Юріївна «Зображувальне образотворення як 

основа пізнання дітьми дошкільного віку навколишньої дійсності». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Р.А. 

Кошіль Тетяна Павлівна «LEGO-конструювання як інноваційна 

технологія формування пізнавальної активності молодших школярів». 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Цвєткова Г.Г. 



Кузьменко Ірина Анатоліївна «Педагогічні умови формування основ 

критичного мислення у дітей старшого дошкільного віку». Науковий 

керівник: доктор педагогічних наук, професор Цвєткова Г.Г. 

Савлук Галина Іванівна «Стратегічний розвиток закладу дошкільної 

освіти: практика нешаблонного мислення управлінця». Науковий керівник: 

доктор педагогічних наук, професор Цвєткова Г.Г. 

Сухарь Оксана Сергіївна «Національне виховання дітей старшого 

дошкільного віку Сінгапуру як відображення ментальності народу: традиції, 

звичаї, досвід толерантності». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 

професор Цвєткова Г.Г. 

Топалова Марія Борисівна «Формування глядацької та виконавської 

культури у дітей старшого дошкільного віку у власній сценічній діяльності». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Довбня С.О. 

Шелепко Галина Володимирівна «Формування основ художньо-

конструкторських умінь дітей старшого дошкільного віку: творчо-

перетворювальний компонент». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Довбня С.О. 
 

 

 

СЕКЦІЯ 4  

«Наукове підгрунтя бакалаврських і магістерських програм у 

відкритому освітньому просторі університету» 

 

12 травня 2022 року; 11.00 

 

Бабюк Віра Сергіївна «Організація дозвілля профорієнтаційного 

спрямування для підлітків та молоді в закладах культури м. Києва», науковий 

керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Іванова Л.А. 

Бей Дарія Сергіївна «Підліткове насилля як соціально-педагогічна 

проблема», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, старший 

викладач Лещенко Н.А. 

Білаш Тетяна Миколаївна «Організація методичної роботи у закладі 

дошкільної освіти», науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент 

Ремньова А.Г. 

Біловицька Надія Андріївна «Дидактичні основи дистанційного 

навчання в умовах змішаного навчання», науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, доцент Кушнірук С. А. 

Боборикіна Анастасія Михайлівна «Організація навчально-

виховного процесу в приватних школах України», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, старший викладач Лещенко Н.А. 

Бондарець Валерія Русланівна «Науково-педагогічні погляди А.М. 

Алексюка (1963-2014 рр.)», науковий керівник - кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки Педагогічного факультету НПУ імені М.П. 

Драгоманова Кравченко І.М. 



Говоруха Едіта Станіславівна «Творче музикування з дітьми: 

європейський досвід в Україні», науковий керівник - кандидат педагогічних 

наук, доцент Саюк В.І. 

Гомілко Ірина Сергіївна «Проблема втоми та перевтоми студентів в 

освітньому процесі», науковий керівник - кандидат психологічних наук, 

доцент Висідалко Н.Л. 

Дерда Катерина Іванівна «Казкотерапія в роботі івент-педагога як 

засіб формування особистості дитини», науковий керівник - кандидат 

педагогічних наук, доцент Дубровіна І.В. 

Іщенко Олександра Олександрівна «Роль педагога у героїко-

патріотичному вихованні учнівської молоді», науковий керівник - кандидат 

педагогічних наук, доцент Вишківська В.Б. 

Єгорова Анастасія Євгеніївна «Види і форми організації ігрового 

середовища дитячого закладу оздоровлення та відпочинку (на прикладі ТОВ 

«Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу «Чайка» Київської обл.)», 

науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Іванова Л.А. 

Кривда Дмитро Олександрович «Класифікація хобі в підлітковому 

віці», науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Тепла О.М. 

Листуха Марина Олександрівна «Авторитет батьків та його 

значущість для формування дитини у поглядах А.С. Макаренка» , науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, старший викладач Лещенко Н.А. 

Малишок Людмила Миколаївна «Формування тьюторської 

компетентності майбутнього викладача закладу вищої освіти», науковий 

керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Смікал В.О. 

Марченко Юлія Петрівна «Теоретичні засади професійного 

консультування у сфері освіти», науковий керівник - кандидат педагогічних 

наук, доцент Ремньова А.Г.  

Налапкіна Олена Романівна «Лідерство як наукова проблема», 

науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Тепла О.М. 

Петровська Юлія Вільямівна «Організація дозвіллєвої роботи з 

сім’ями», науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Саюк В.І. 

Редько Олександр Дмитрович «Педагогічний експеримент як 

провідний метод емпіричного педагогічного дослідження: формувальний 

етап», науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор Дем’яненко 

Н.М.  

Савінова Анна Михайлівна «Викладацька діяльність та педагогічні 

погляди М.І. Демкова (1882-1939 рр.)», науковий керівник - кандидат 

педагогічних наук, доцент Смікал В.О. 

Савінова Тетяна Леонідівна «Формування професійної 

компетентності майбутнього викладача засобами інтерактивних технологій», 

науковий керівник - доктор педагогічних наук, професор Дем’яненко Н.М. 

Сафонов Кирило Анатолійович «Класний керівник у сучасній школі: 

виклики та перспективи», науковий керівник - кандидат педагогічних наук, 

старший викладач Ремньова А.Г. 



Сівченко Яна Анатоліївна «Аналіз сучасного стану та можливостей 

організації дозвілля з дорослими (на регіональному матеріалі, м. Жашків 

Черкаської обл.)», науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент 

Іванова Л.А.  

Соловей Оксана Русланівна «Національно-патріотичне виховання в 

новому історичному вимірі», науковий керівник - кандидат педагогічних 

наук, доцент Вишківська В.Б. 

Шпитюк Дарина Сергіївна «Особливості використання 

математичних методів науково-педагогічних досліджень», науковий керівник 

– доктор педагогічних наук, доцент Кушнірук С.А. 

Шумило Вікторія Тарасівна «Становлення та розвиток музейної 

педагогіки в історичній площині», науковий керівник - кандидат 

педагогічних наук, старший викладач Ремньова А.Г. 

Щербакова Аліна Петрівна «Патріотичне виховання студентів в 

освітньо-науковому просторі університету», науковий керівник - доктор 

педагогічних наук, професор Дем’яненко Н.М.  

 

 

Секція 5 

«Педагогіка та методики початкового навчання НУШ» 

 

12 травня 2022 р.; 11.00 

 

Балаян Лаура Каренівна «Розвиток творчих здібностей молодших 

школярів засобами інтерактивного навчання», науковий керівник - кандидат 

педагогічних наук, доцент Романчук А. І. 

Барабус Аріна Андріївна  «Підготовка майбутніх учителів  початкової 

школи до використання інтерактивного онлайн середовища LearningApps у 

професійній діяльності», науковий керівник - кандидат педагогічних наук, 

професор Васютіна Т.М. 

Бондар Анна Сергіївна «Формування творчих  умінь майбутнього 

вчителя образотворчого мистецтва», науковий керівник - кандидат 

педагогічних наук, доцент Коваль Т.В. 

Бондар Катерина Сергіївна «Потенціал інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» для розвитку критичного мислення молодших школярів», 

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

Борисьонок Максим Олегович «Дидактичні можливості цифрових 

технологій у роботі вчителя початкових класів», науковий керівник - 

кандидат педагогічних наук, професор Васютіна Т.М. 

Ватаманюк Ксенія Петрівна «Теоретичний аналіз сутності понять: 

«самооцінка навчальної діяльності молодших школярів», «уміння оцінювати 

власні результати навчання», «технології саморозвитку О.О.Ухтомського та 



Г.К. Селевко», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Лозенко А.П. 

Вісталіна Галина Миколаївна «Формування дослідницьких умінь 

молодших школярів засобами проєктного навчання» науковий керівник - 

кандидат педагогічних наук, доцент Лозенко А.П. 

Власова Олександра Олександрівна «Формування обчислювальної 

компетенції у молодших школярів засобами інтерактивного навчання», 

науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Чайченко В.Ф. 

Вовчук Марія Романівна «Формування пізнавальних інтересів 

молодших  школярів у процесі проєктної діяльності», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Тесленко Т.В.  

Волчанська Ольга Сергіївна «Психолого-педагогічний аналіз 

сутності наскрізного вміння висловлювати свою думку та особливості його 

формування», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Коханко О.Г. 

Гасанової Тетяни Сергіївни «Навчальне середовище як ресурсний 

центр особистості учня», науковий керівник - кандидат педагогічних наук, 

доцент Романчук А. І. 

Герич Олеся Миколаївна «Формування у молодших школярів 

здатності до співпраці у процесі інтегрованого навчання як науково-

практична проблема», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Коханко О.Г. 

Горова Надія Генадієвна «Розвиток спостережливості молодших 

школярів за об.єктами природи на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую 

світ», науковий керівник – кандидат біологічних наук, професор  Телецька 

Л.І. 

Грибенюк  Катерина Олександрівна «Особливості впровадження 

елементів технологій індивідуалізованого навчання в освітній процес 

початкової школи», науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент 

Лозенко А.П. 

Грінер Володимир Ігоревич «Розвиток творчості та ініціативності 

молодших школярів через виконання в освітньому процесі творчих 

проєктів», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Тесленко 

Т.В. 

Гусак Ірина Анатоліївна «Комунікативна культура першокласників: 

теоретичний аналіз поняття», науковий керівник – кандидат педагогічних 

наук, доцент Себало Л.І. 

Давидович Роксолана Василівна «Особливості застосування 

навчально-ігрових технологій на уроках мистецької освітньої галузі», 

науковий керівник -  кандидат педагогічних наук, доцент Янковська І.М. 

Данилко Карина Анастасія Іванівна «Підготовка майбутнього 

вчителя до формування іншомовної компетентності учнів молодшої школи», 

науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Матвієнко О.В. 



Дзюбенко Катерина Леонідівна «Формування в учнів молодшого 

шкільного віку навичок спілкування в системі соціальних взаємостосунків», 

науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Романчук А. І. 

Димська Ірина В’ячеславівна «Особливості розвитку критичного 

мислення у молодших школярів засобами образотворчого мистецтва», 

науковий керівник -  кандидат педагогічних наук, доцент Янковська І.М. 

Древай Катерина Іванівна «Особливості організації он-лайн-

комунікації з батьками в умовах дистанційного та змішаного навчання», 

науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Севастюк М.С. 

Єлейнік Анастасія Володимирівна «Особливості інклюзивного 

навчання учнів молодшого шкільного віку», науковий керівник - кандидат 

педагогічних наук, доцент Коваль Т.В. 

Ємець Вікторія Володимирівна «Особливості формування 

громадянської компетентності молодших школярів на уроках інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ» науковий керівник – кандидат біологічних наук, 

професор  Телецька Л.І. 

Запорожець Марина Миколаївна «Естетичне виховання у 

педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Коваль Т.В. 

Золотаренко Тетяна Олександрівна «Розвиток основ критичного 

мислення молодших школярів у процесі роботи з програмним засобом 

MOZABOOK», науковий керівник - кандидат педагогічних наук, професор 

Васютіна Т.М. 

Іващенко Віта Миколаївна «Особливості формування soft skills у 

молодших школярів», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Лук’янченко О. М.   

Каліманова Ольга Олександрівна «Психолого -педагогічні основи 

формування національно-культурної ідентичності учнів середньої школи», 

науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Матвієнко О.В. 

Климець Галина Вікторівна «Стан сформованості рухової активності 

першокласників в адаптаційно-ігровому циклі», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Себало Л.І. 

Коврига Вікторія Андріївна «Адаптація дітей з особливими освітніми 

потребами до навчання в інклюзивному класі Нової української школи», 

науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Пєчка Л.Є. 

Кононенко Оксана Анатоліївна «Формування умінь молодших 

школярів працювати в групах засобами стратегій критичного мислення», 

науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Тесленко Т.В.  

Король Юлія Володимирівна «Досвід практиків з проблеми 

формування цілеспрямованості здобувачів освіти НУШ», науковий керівник 

-  кандидат педагогічних наук, доцент Янковська І.М. 

Кучеренко Анастасія Олегівна «Педагогічні умови розвитку творчих 

здібностей молодших школярів засобами образотворчого мистецтва», 

науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Шапошнікова 

І.М. 



Кущин Олена Сергіївна «Педагогічні умови ефективності розвитку 

молодших школярів засобами інтегрованих технологій», науковий керівник -  

кандидат педагогічних наук, доцент Янковська І.М. 

Латиш Олеся Олегівна «Особливості формування творчих умінь 

молодших школярів в початковій школі засобами образотворчого 

мистецтва», науковий керівник -  кандидат педагогічних наук, доцент 

Янковська І.М. 

Лещенко Аліна Олександрівна «Критерії формування навичок 

здорового способу життя учнів початкової школи в позакласний час», 

науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Себало Л.І. 

Лі Цзивей «Вивчення елементів геометрії в початковій школі Китаю», 

науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Кондратюк О.М. 

Лідіч Альона В'ячеславівна «Вплив українських народних пісень на 

розвиток особистості молодшого школяра», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Коваль Т.В. 

Лукашева Вікторія Сергіївна «Організація навчального 

співробітництва як передумова формування суб’єктних відносин в 

освітньому процесі початкової школи», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Севастюк М.С. 

Марчук Євгенія Вікторівна «Кооперативні технології як засіб 

формування комунікативних умінь молодших школярів», науковий керівник 

– кандидат педагогічних наук, професор Шапошнікова І.М. 

Матвієнко Ірина Андріївна «Актуальні проблеми формування 

громадянської позиції та патріотизму у майбутніх педагогів», науковий 

керівник - доктор педагогічних наук, професор Матвієнко О.В. 

Мацак Юлія Валеріївна «Особливості стосунків батьків та дітей 

молодшого шкільного віку», науковий керівник – кандидат педагогічних 

наук, доцент Коваль Т.В. 

Мацьовита Наталія Василівна «Технології впровадження педагогіки 

партнерства в освітньому процесі початкової школи»,  науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Севастюк М.С. 

Мащенко Юлія Миколаівна «Технології формування критичного 

мислення молодших школярів в освітньому просторі НУШ», науковий 

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

Миронова Анна Олександрівна «Технології формування у молодших 

школярів ключової компетентності «вміння навчатись впродовж всього 

життя» в освітньому просторі НУШ», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Севастюк М.С. 

Мітул  Марина Володимирівна «Формування критичного мислення 

молодших школярів засобами інформаційно-освітніх ресурсів», науковий 

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

Молодик Анастасія Сергіївна «Формування обчислювального 

складника математичної компетентності молодших школярів засобами lego-



конструюванння», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Тесленко Т.В. 

Належита Анна Вікторівна «Формування дослідницьких умінь 

молодших школярів засобами проєктних технологій», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Тесленко Т.В.  

Новосад Ірина Миколаївна «Формування в учнів початкової школи 

самооцінки засобами формувального оцінювання в умовах НУШ», науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Тесленко Т.В. 

Оваденко Ольга Олександрівна «Казкотерапія як засіб формування 

здорового способу життя молодших школярів», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Севастюк М.С. 

Овдієнко Мілена Валентинівна «Впровадження ідей інтегрованого 

навчання молодших школярів в освітньому просторі початкової школи», 

науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Севастюк М.С. 

Оладько Ульяна Вікторівна «Взаємодія вчителя з батьками 

молодших школярів», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Коваль Т.В. 

Остапенко Оксана Станіславівна «Сутнісний аналіз поняття «кейс-

технологія»», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Коваль Т.В. 

Параниця Ольга Сергіївна «Формування пізнавальних інтересів 

молодших школярів в оновленому освітньому середовищі початкової 

школи»,  науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Севастюк 

М.С. 

Пацина Анна Романівна «Педагогічні умови підготовки майбутніх 

вчителів початкової школи до формування ініціативності у молодших 

школярів», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Лук’янченко О. М.   

Поліщук Вероніка Володимирівна «Формування учнівського 

колективу в початковій школі в умовах НУШ», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Коваль Т.В. 

Попович Олеся Анатоліївна «Формування лідерських якостей 

молодших школярів в процесі проєктної творчої діяльності», науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Лук’янченко О. М.   

Приходько Наталія Петрівна «Розвиток критичного мислення 

молодших школярів засобами інтегрованого навчання», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Тесленко Т.В. 

Прохоренко Юлія Леонідівна «Проблема патріотичного виховання 

молодших школярів НУШ у психолого-педагогічній літературі», науковий 

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

Пруднікова Ольга Юріївна «Формування геометричної компетенції у 

молодших школярів засобами проектного навчання», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Чайченко В.Ф. 



Радомської Роксолани Олександріви «Розвиток творчих здібностей 

молодших школярів на уроках трудового навчання», науковий керівник - 

кандидат педагогічних наук, доцент Романчук А.  

Рудь Оксана Іванівна «Потенціал інтегрованого навчання для 

формування системного мислення молодших школярів у НУШ», науковий 

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

Рудько Альона Віталіївна «Формування комунікативної 

компетентності першокласників у процесі дидактичної гри», науковий 

керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Романчук А. І. 

Саранцева Леся Павлівна «Організація навчального співробітництва 

учнів початкової школи засобами інтерактивного навчання», науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Тесленко Т.В.  

Сатиренко Олена Анатоліївна «Аналіз психолого-педагогічної 

літератури з проблеми формування у молодших школярів здатності до 

співпраці», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Коханко 

О.Г. 

Селюк Анна Олександрівна «Lego технології у музичній діяльності 

молодших школярів», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Лук’янченко О. М.   

Силенко Надія Іванівна «Взаємодія сім’ї та загальноосвітнього 

навчального закладу у процесі формування національно-культурної 

ідентичності учнів початкової школи», науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, професор Матвієнко О.В. 

Ситнікова Анастасія Ігорівна «Формування пізнавальних інтересів 

молодших школярів засобами інтерактивного навчання», науковий керівник 

– кандидат педагогічних наук, доцент Тесленко Т.В.  

Сливканич Яна Ігнатівна «Підготовка майбутніх вчителів до 

формування пізнавального інтересу молодших школярів засобами ігрових 

навчальних технологій», науковий керівник – кандидат біологічних наук, 

професор  Телецька Л.І. 

Снігир Наталія Володимирівна «Вплив мас-медіа на формування 

естетичних цінностей молодших школярів в НУШ», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Коханко О.Г. 

Созанович Тетяна Петрівна «Формування самооцінки молодших 

школярів засобами ігрової діяльності», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, професор Шапошнікова І.М. 

Степанчук Олена Вікторівна «Формування академічної 

доброчесності в майбутніх педагогів як потужний ресурс для 

самовдосконалення на шляху до професійного успіху, науковий керівник - 

доктор педагогічних наук, професор Матвієнко О.В. 

Степанчук Юлія Сергіївна «Реалізація інтегрованого підходу в 

початковій школі як засобу формування математичної компетентності 

молодших школярів», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Чайченко В.Ф. 



Таранущенко Ганна Василівна «Розвиток творчих здібностей 

молодших школярів на уроках трудового навчання засобами декоративно-

прикладного мистецтва», науковий керівник - кандидат педагогічних наук, 

доцент Романчук А. І. 

Тарасенко Оксана Володимирівна «Упровадження Stem-освіти при 

організації групової форми роботи у рамках курсу ЯДС», науковий керівник 

– кандидат педагогічних наук, доцент Коваль Т.В. 

Толочик Олена Василівна «Підготовка майбутніх учителів  

початкової школи до реалізації змісту курсу ЯДС в 1 класі в умовах 

змішаного навчання», науковий керівник - кандидат педагогічних наук, 

професор Васютіна Т.М. 

Химич Марта Андріївна «Актуальні проблеми освіти і науки в 

Україні», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Коваль 

Т.В. 

Царюк Катерина Петрівна «Педагогічні умови формування 

культурної компетентності молодших школярів засобами інтерактивної 

технології на уроках мистецької освітньої галузі», науковий керівник -  

кандидат педагогічних наук, доцент Янковська І.М. 

Шаботова Валерія Вікторівна «Вплив рухливих ігор на соціальну 

адаптацію дітей молодшого шкільного віку», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Себало Л.І. 

Шкарбань  Анна  Володимирівна «Формування у молодших 

школярів самооцінки як умови їх навчальної активності», науковий керівник 

– кандидат педагогічних наук, доцент Тесленко Т.В. 

Шляхтиченко Вікторія  Олександрівна «Формування в учнів знань 

про права дітей засобом проєктних технологій», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Тесленко Т.В.  

Штурма Оксана Юріївна «Особливості формування навчальної 

мотивації молодших школярів у НУШ», науковий керівник -  кандидат 

педагогічних наук, доцент Янковська І.М. 

Шубіна Олександра Валеріївна «Розвиток зв’язного мовлення 

школярів засобом технології сторітеллінгу», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Севастюк М.С. 

Шульга Руслана Андріївна «Підготовка студентів до формування 

дослідницьких умінь у молодших школярів під час розв’язування задач», 

науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Кондратюк О.М. 

Щепна Ольга Андріївна «Формування дидактичних компетентностей 

майбутніх учителів початкової школи у навчально-професійній діяльності», 

науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Шапошнікова 

І.М. 

Ядчишина Діана Сергіївна «Вплив ігрових проєктів у сучасній 

початковій школі на формування мотиваційної сфери молодших школярів», 

науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент  Тесленко Т.В. 

Якимчук Юліанна Володимирівна «Аналіз контрольного етапу 

діагностування готовності майбутніх учителів початкової школи до 



вирішення проблем булінгу в освітньому середовищі», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Коханко О.Г. 
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Адамюк Діана Сергіївна «Стилі саморегуляції поведінки осіб 

старшого підліткового віку», науковий керівник - кандидат психологічних 

наук, доцент Петрова А.С. 
Аксютко Юлія Володимирівна «Особливості подолання страху 

безробіття у людей з особливими потребами», науковий керівник - кандидат 

психологічних наук, доцент Лапченко І.О. 
Ахмедова Ярослава Анатоліївна “Вплив релігійної сфери жінки на її 

професійний розвиток”, науковий керівник - кандидат пед. наук, доцент    

Зінько О.М.  
Борисенко Олена Геннадіївна «Попередження шкільної дезадаптації 

молодших школярів», науковий керівник - кандидат психологічних наук, 

доцент Лапченко І.О. 
Вісловух Юлія Василівна «Психологічні особливості професійного 

самовизначення старшокласників», науковий керівник – кандидат 

психологічних наук, доцент Євтушенко І. В. 

Волчанова Олена Ігорівна, «Ефективні психотехніки зниження рівня 

тривожності особистості пізнього юнацького віку у воєнний час», науковий 

керівник - доктор психологічних наук, професор Співак Л.М.  

Гаврилюк Анна Ігорівна «Складові та критерії розвитку професійної 

ідентичності у майбутніх психологів», науковий керівник - кандидат 

психологічних наук, доцент Середюк Т.В. 
Гермаківська Ірина Дмитрівна «Соціально-психологічні чинники 

делінквентної поведінки підлітків: теоретичний аспект», науковий   керівник 

– кандидат психологічних наук, доцент Дубініна К. В. 

Гордієнко Інна Едуардівна «Символічне вираження агресії в міфах, 

казках, психомалюнках», науковий керівник – дійсний член НАПН України, 

доктор психологічних наук, професор Яценко Т.С. 

Григоренко Анна Володимирівна «Психолого-педагогічні 

рекомендації вчителю початкових класів щодо розвитку логічного мислення 

молодших школярів», науковий керівник – доктор пед. наук, професор 

Митник О.Я. 

Денисенко Віра Олександрівна «Психолого-педагогічні умови 

формування творчих здібностей дітей дошкільного віку», науковий керівник 

- кандидат психологічних наук,  доцент Чистяк О.В. 



Дмитруха Єлизавета Тарасівна «Засоби розвитку інтелектуальних 

умінь підлітка у процесі навчання», науковий керівник – доктор пед. наук, 

професор Митник О.Я. 

Довгополий Ігор Ігорович «Вплив батьківських настановлень на 

розуміння підлітками смислу життя», науковий керівник - кандидат 

психологічних наук, доцент Лапченко І.О. 
Дяченко Яна Геннадіївна «Вплив користування ґаджетами на 

емоційний розвиток молодших школярів», науковий керівник - кандидат 

психологічних наук, доцент Лапченко І.О. 
Клімова Ганна Сергіївна «Практичні рекомендації для батьків та 

педагогів щодо засобів профілактики суїцидальної поведінки підлітків», 

науковий керівник - кандидат психологічних наук,  доцент Чистяк О.В. 

Ковальчук Владислав Юрійович «Розвиток професійної мотивації 

майбутніх практичних психологів», науковий керівник - кандидат 

психологічних наук, доцент Середюк Т.В.  
Ковбель Катерина  Володимирівна «Рекомендації для батьків та 

педагогів щодо формування адекватної самооцінки у дітей молодшого 

шкільного віку в умовах НУШ», науковий керівник - кандидат психологічних 

наук,  доцент Чистяк О.В. 

Корсун Ірина Олексіївна «Особливості  формування навичок soft 

skills у студентів психологів», науковий   керівник – кандидат психологічних 

наук, доцент Євтушенко І. В. 

Костюк Андрій Сергійович “Конгруентність, як аспект автентичності 

практичного психолога”, науковий керівник - кандидат пед. наук, доцент 

Зінько О.М. 
Круглян Неля Ігорівна «Гендерні особливості поведінки підлітків у 

конфліктних ситуаціях», науковий керівник - старший викладач       

Лук’яненко М.М. 
Кулаківська Наталія Миколаївна «Засоби розвитку образного 

мислення у дітей молодшого шкільного віку в умовах НУШ», науковий 

керівник - кандидат психологічних наук,  доцент Чистяк О.В. 

Лисай Ірина Сергіївна «Особливості соціального інтелекту студентів-

першокурсників ЗВО», науковий керівник - доктор психологічних наук, 

професор Співак Л.М. 

Пономаренко Ірина  Максимівна «Психологічні особливості 

мотивації навчальної діяльності підлітків», науковий керівник - кандидат 

психологічних наук, доцент Лапченко І.О. 
Пономарьова Анна Сергіївна «Формування психологічної готовності 

юнацтва до створення сім’ї», науковий керівник - кандидат психологічних 

наук, доцент Середюк Т.В. 
Пустовіт Єлизавета Анатоліївна «Засоби розвитку професійного 

самовизначення у ранньому юнацькому віці. Практичні рекомендації», 

науковий керівник - кандидат психологічних наук,  доцент Чистяк О.В. 



Савченко Віра Дмитрівна «Психологічні чинники формування 

професійної компетентності майбутніх практичних психологів», науковий   

керівник – кандидат психологічних наук, доцент Євтушенко І. В. 

Сидоркіна Наталія Євгенівна «Психологічні аспекти формування 

адекватної самооцінки у дітей старшого дошкільного віку», науковий 

керівник- кандидат психологічних наук,  доцент Чистяк О.В. 

Суржан Ганна Іванівна «Психолого-педагогічні рекомендації 

викладачу ЗВО щодо розвитку суб`єктності практичного психолога в процесі 

навчання», науковий керівник – доктор пед. наук, професор Митник О.Я. 

Тарасова Ірина Олександрівна «Психолого-педагогічні умови 

розвитку соціальної сфери практичного психолога», науковий керівник – 

доктор пед. наук, професор Митник О.Я. 

Тодоренко Тетяна Олександрівна «Рекомендації для батьків щодо 

формування творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку», науковий 

керівник - кандидат психологічних наук,  доцент Чистяк О.В. 

Хлус Олена Сергіївна «Психологічні захисти та їх сутність», науковий 

керівник – дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор Яценко Т.С. 

Цигель Анна Володимирівна «Основні підходи до дослідження 

проблеми агресивності», науковий керівник - старший викладач            

Петренко В.Є. 
Чичяк Юрій «Психологічні особливості агресивної поведінки 

дорослої особистості», науковий керівник - кандидат психологічних наук, 

доцент Середюк Т.В. 
Школьна Катерина «Профілактика тривожності у молодшому 

шкільному віці  в умовах НУШ», науковий керівник - кандидат 

психологічних наук, доцент Лапченко І.О. 
Шкудун Дар'я Сергіївна "Зміст та показники розвитку емоційного 

інтелекту практичного психолога", науковий керівник – доктор пед. наук, 

професор Митник О.Я. 

Яковенко Дарина Юріївна «Вплив едіпової залежності на 

формування психіки суб’єкта», науковий керівник – дійсний член НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор Яценко Т.С. 

Яковлева Тетяна Борисівна «Засоби профілактики дезадаптації дітей 

молодшого шкільного віку в умовах НУШ», науковий керівник - кандидат 

психологічних наук,  доцент Чистяк О.В.  
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Варфоломєєва Анна Андріївна «Ознайомлення учнів 8 класу з 

освітою Стародавньої Греції», науковий керівник: канд. пед. наук, доцент 

Руденко І. В. 

Гапонько Вікторія Олегівна «Віртуальна екскурсія для учнів 

основної школи до мистецької спадщини Київської Русі», науковий керівник: 

канд. пед. наук, доцент Руденко І. В. 

Карпенко Олеся Сергіївна «Навчання основам малювання  портрета 

дітей з вадами слуху в умовах дистанційного навчання», науковий керівник: 

старший викладач Карпенко В.А. 

Малофій Злата Русланівна «Навчання самчиківського розпису на 

заняттях образотворчого мистецтва у закладах позашкільної освіти», 

науковий керівник: канд. пед. наук, доцент Руденко І. В. 

Мірошниченко Анастасія Олексіївна «Формування практик 

смислотвірної активності майбутніх художників у процесі навчання в 

закладах вищої освіти в Україні», науковий керівник: доктор педагогічних 

наук, професор Шевнюк О.Л. 

Смоляр Анна Сергіївна «Формування пластичного мислення у 

студентів художніх закладів вищої освіти», науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, професор Шевнюк О.Л. 

 

 

 


