
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПРОГРАМА 
 

звітно-наукової конференції 

«Єдність навчання і наукових досліджень – головний  

принцип університету» 
викладачів, аспірантів і докторантів 

Педагогічного факультету 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

за підсумками наукових досліджень 2021 року 

 

17-24 травня 2022 р. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

18  травня 2022 року пленарне засідання, початок об 1100 (форма 

проведення – онлайн), посилання: https://meet.google.com/kgd-okjs-hov. 

 

19 травня 2022 року (початок о 1000, 1100, 1400) – секційні засідання на 

кафедрах (форма проведення – онлайн): педагогіки і методики 

початкового навчання; педагогіки та методик навчання української й 

іноземних мов; образотворчого мистецтва; педагогіки і психології 

дошкільної освіти; практичної психології; педагогіки (за окремими 

програмами). 
 

 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ: 
 

Звіт про наукову роботу педагогічного факультету за 2021 рік та 
інтеграцію результатів науково-дослідної роботи в освітній процес 
за принципами академічної доброчесності 

- Матвієнко Олена Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник 
декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків 

 
Кар’єра педагога як вияв його професійної самореалізації та об’єкт 
наукового дослідження 

- Олефіренко Тарас Олексійович, кандидат педагогічних наук, професор, декан 
педагогічного факультету  

 
Методи та засоби дистанційного навчання студентів закладів вищої 
художньої освіти 

- Шевнюк Олена Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри образотворчого мистецтва 

 
 

Психолого-педагогічна підтримка дітей дошкільного віку та 
батьків в умовах війни: теоретико-методичні засади 

- Цвєткова Ганна Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти  
 
Емоційна лексика в творах Г.С. Сковороди. 300-річчю від дня 
народження присвячується 

- Семеренко Ганна Василівна, кандидат філологічних наук, професор, 
завідувач кафедри педагогіки та методик навчання української й 
іноземних мов 

 
Трансгенераційна передача травматичного досвіду у соціумі 

- Євтушенко Ірина Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри практичної психології 

 
 

Організація тьюторської підтримки учнів в умовах воєнного стану 
- Швець Тетяна Едуардівна – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник 

директора школи "Афіни" (м. Київ), Директор програм в International 
Academy of Tutoring, супервізор тьюторів, докторант кафедри 
педагогіки. 

                                                                       
 
 
 

 
 
 



 
 

СЕКЦІЯ 
КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ І МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОГО 

НАВЧАННЯ 
 

19 травня 2022 року о 1000 

Форма проведення: онлайн 
Посилання: https://meet.google.com/uup-hyou-ceu 

 
Керівник секції – професор Матвієнко О. В. 
Секретар секції – ст. викладач Губарєва Д.В. 

 
ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ: 

 
1. Звіт про наукову роботу кафедри педагогіки і методики початкового 

навчання за 2021 рік та інтеграцію результатів науково-дослідної роботи в 
освітній процес за принципами академічної доброчесності:  

− аналіз існуючої співпраці з науково-дослідними структурами НАН 
України, галузевих академій і міністерств та перспектив розвитку 
такої співпраці; 

− питання участі науково-педагогічних працівників кафедри в 
конкурсах наукових проєктів (держбюджетних, госпдоговірних, 
міжнародних, програм академічної мобільності  тощо); 

− виконання науково-педагогічними працівниками умов контракту в 
частині науково-дослідної роботи. 

завідувач кафедри педагогіки і методики  
початкового навчання,  

доктор педагогічних наук,  
професор Матвієнко Олена Валеріївна  
 

2. Функції та зміст педагогічно регульованої навчально-виховної діяльності 
студентів з формування національно-культурної ідентичності 

доктор педагогічних наук,  
професор  Матвієнко Олена Валеріївна  

 
3. Стандартизація змісту підготовки фахівців з початкової освіти в контексті 

євроінтеграції 
кандидат педагогічних наук,  

професор Шапошнікова Ірина Миколаївна 
 

4. Організаційно-методичні особливості підготовки майбутніх учителів 
початкової школи до реалізації змісту природничої та громадянської освіти 
засобом музейної педагогіки 

кандидат педагогічних наук,  
доцент Васютіна Тетяна Миколаївна  

https://meet.google.com/uup-hyou-ceu


 
5. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації ідей 

педагогіки партнерства 
кандидат педагогічних наук,  

доцент Коханко Оксана Григорівна  
 

6. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації навчання 
через дослідження на змісті математичної освітньої галузі 

кандидат педагогічних наук, 
доцент Кондратюк Олена Михайлівна  

 
7. Необхідність формування soft skills навичок викладачів ЗВО для роботи в 

умовах змішаного та дистанційного навчання 
кандидат педагогічної наук,  

доцент Севастюк Мар'яна Степанівна 
 

8. Підготовка майбутніх учителів до формування екологічної компетентності 
молодших школярів в Новій українській школі 

кандидат педагогічних наук,  
                                                                     доцент Телецька Людмила Іванівна 

 
9. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації змісту 

мистецької освіти засобами ігрових технологій 
кандидат педагогічних наук,  

доцент Лук'янченко Ольга Миколаївна  
 

10. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до викладання 
мистецької освітньої галузі в НУШ 

                                                                            кандидат педагогічних наук,  
                                                                   доцент Янковська Інна Миколаївна 

 
11. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації 

освітнього процесу із використанням здоров’язбережувальних технологій 
кандидат педагогічних наук,  

доцент Себало Людмила Ігорівна 
 

12. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації 
освітнього процесу із впровадженням  стратегій розвитку 

кандидат педагогічних наук,  
доцент Тесленко Тетяна Василівна 

  
13. Математична складова фахової підготовки майбутніх вчителів нової 

української школи 
кандидат педагогічних наук,  

                                                               доцент Чайченко Валентина Федорівна 
 



13. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування 
предметно-перетворювальної компетентності учнів 

кандидат педагогічних наук,  
                                                                                Григоренко Вікторія Євгенівна 
14. Управління закладом освіти в умовах Нової української школи 

кандидат педагогічних наук,  
                                                                              доцент Романчук Алла Іллівна 

 
15. Підготовка майбутніх учителів до планування та організації освітнього 

процесу з урахуванням індивідуальних особливостей учнів початкових 
класів в умовах НУШ 

кандидат педагогічних наук,  
                                                                               доцент Лозенко Анна Павлівна 

 
16. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в умовах 

інклюзивного навчання   
                                                                   кандидат педагогічних наук,  

доцент Коваль Тетяна Василівна 
 

17. Підготовка майбутніх учителів до формування соціальної компетентності 
у молодших школярів 

кандидат педагогічних наук  
                                                                            Губарєва Дар’я Вячеславівна 

 
 
 
 
 
 
 

ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДЕЙ.   
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ 



СЕКЦІЯ  
КАФЕДРИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 
19 травня 2022 року о 1400 

Форма проведення: онлайн 
Посилання: https://meet.google.com/zhv-erzp-hcx 

 
Керівник секції – професор Митник О.Я. 
Секретар секції – ст. лаборант Круглян Н.І. 

 
ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ: 

 
1. Звіт про наукову роботу кафедри практичної психології за 2021 рік та 

інтеграцію результатів науково-дослідної роботи в освітній процес за 
принципами академічної доброчесності: 

− аналіз існуючої співпраці з науково-дослідними структурами НАН 
України, галузевих академій і міністерств та перспектив розвитку 
такої співпраці; 

− питання участі науково-педагогічних працівників кафедри в 
конкурсах наукових проєктів (держбюджетних, госпдоговірних, 
міжнародних, програм академічної мобільності  тощо); 

− виконання науково-педагогічними працівниками умов контракту в 
частині науково-дослідної роботи. 

завідувач кафедри практичної психології,  
доктор педагогічних наук,  

професор Митник Олександр Якович 
 

2. Пралогічне мислення у глибинному пізнанні психіки особистості.” 
академік НАПН України  

Яценко Тамара Семенівна 
 

3. Розвиток пізнавальної сфери особистості студента у процесі електронного 
навчання 

доктор педагогічних наук,  
професор Митник Олександр Якович 

 
4. Усвідомлення майбутніми психологами процесу самоактуалізації 

особистості 
доктор психологічних наук, 

професор Приходько Юлія Олексіївна 
 

5. Особливості національної ідентичності іноземних студентів ЗВО України 
доктор психологічних наук, 

професор Співак Любов Миколаївна 
 

https://meet.google.com/zhv-erzp-hcx


6. Тайм-менеджмент як засіб профілактики та подолання прокрастинації 
студентів 

кандидат психологічних наук, 
доцент Дубініна Катерина Віталіївна 

 
7. Соціально-психологічна адаптація внутрішніх переселенців України до 

нових умов життєдіяльності 
кандидат психологічних наук, 

доцент Дзюбенко Олена Анатоліївна  
 

8. Формування професійної ідентичності психолога у VUCA-світі 
кандидат педагогічних наук, 

доцент Зінько Оксана Миколаївна  
 

9. Особливості емоційного інтелекту у студентів першого курсу 
кандидат психологічних наук, 

доцент Лапченко Інна Олександрівна 
 

10. Формування адаптаційних можливостей студента-психолога в складних 
умовах сьогодення 

кандидат психологічних наук, 
доцент Каськов Ігор Васильович  

 
11. Профілактика тривожних станів у соціальних ситуаціях як умова 

професійної успішності майбутніх психологів 
кандидат психологічних наук, 

доцент Петрова Алла Сергіївна  
 

12. Формування успішної особистості молодшого школяра засобами 
ментальної арифметики 

кандидат психологічних наук, 
доцент Середюк Тетяна Володимирівна 

 
13. Тривожність як чинник навчальної успішності молодшого школяра 

викладач  
Халько Марина Сергіївна 

 
14. Проблема адаптації практичного психолога до роботи під час війни 

кандидат психологічних наук, 
доцент Святенко Юлія Олександрівна 

 
15. Психолого-педагогічні умови формування інклюзивного освітнього 

середовища в умовах ЗВО 
кандидат психологічних наук,  

доцент Чистяк Ольга Володимирівна 
 



16. Особливості професійної підготовки практичного психолога до роботи в 
умовах НУШ 

кандидат психологічних наук,  
доцент Томаржевська Інна Володимирівна  

 
17. Теоретичні засади формування ціннісно-смислової сфери молодшого 

школяра 
старший викладач  

Лук’яненко Марина Миколаївна 
 

18. Розвиток самостійності в юнацькому віці гендерний аспект  
викладач  

Бакка Юлія Валеріївна 
 

 
 
 
 
 
 
 

ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДЕЙ. 
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ 



СЕКЦІЯ  
КАФЕДРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 
19 травня 2022 року о 1400 

Форма проведення: онлайн 

Посилання: https://meet.google.com/szg-puva-pzu 
 

Керівник секції – професор Шевнюк О. Л. 
Секретар секції – ст. лаборант Волошенко А.В. 

 
ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ: 

 
1. Звіт про наукову роботу кафедри практичної психології за 2021 рік та 

інтеграцію результатів науково-дослідної роботи в освітній процес за 
принципами академічної доброчесності: 

− аналіз існуючої співпраці з науково-дослідними структурами НАН 
України, галузевих академій і міністерств та перспектив розвитку 
такої співпраці; 

− питання участі науково-педагогічних працівників кафедри в 
конкурсах наукових проєктів (держбюджетних, госпдоговірних, 
міжнародних, програм академічної мобільності  тощо); 

− виконання науково-педагогічними працівниками умов контракту в 
частині науково-дослідної роботи. 

завідувач кафедри образотворчого мистецтва  
доктор педагогічних наук,  

професор Шевнюк Олена Леонідівна 
 

2. Особливості організації виробничих і творчих практик студентів в 
умовах дистанційного навчання 

кандидат педагогічних наук,  
доцент Сова Ольга Сергіївна 

 
3. Організація освітнього процесу зі студентами художніх спеціальностей в 

умовах воєнного часу 
кандидат педагогічних наук,  

доцент Руденко Іраїда Володимирівна 
 

4. Організаційно-методичні засади дистанційного навчання основам 
риторики майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей 

кандидат педагогічних наук,  
доцент Барахтян Микола Миколайович 

 
5. Традиційнe і новаторськe в проeктуванні навчальних завдань зі скульптури 

в умовах дистанційного навчання 
доцент  

Красноголовець Олександр Сергійович 
 

6. Особливості організації навчання рисунку в умовах дистанційного 
навчання 

https://meet.google.com/szg-puva-pzu


старший викладач  
Карпенко Вікторія Анатоліївна 

 
7. Використання графічних редакторів у процесі дистанційного 

консультування студентів з художньо-творчих дисциплін 
старший викладач 

Шалварова Катерина Станіславівна 
 

8. Переваги і недоліки рисування з фотографії в умовах дистанційного 
навчання 

старший викладач 
Цебенко Любомир Іванович 

 
9. Практики формування живописних умінь студентів з використанням 

планшету в умовах дистанційного навчання 
старший викладач 

Труш Володимир Миколайович 
 

 
 

 
 
 
 
 

ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДЕЙ. 
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ 



СЕКЦІЯ  
КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ  

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
 

19 травня 2022 року о 1000 

Форма проведення: онлайн 
Посилання: : https://meet.google.com/ngu-oiud-cif 

 
 
Керівник секції – професор Цвєткова Г.Г. 
Секретар секції – асистент Шелепко Г.В. 

 
ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ: 

 
1 Звіт про наукову роботу кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти 

за 2021 рік та інтеграцію результатів науково-дослідної роботи в освітній 
процес за принципами академічної доброчесності:  

− аналіз існуючої співпраці з науково-дослідними структурами НАН 
України, галузевих академій і міністерств та перспектив розвитку 
такої співпраці; 

− питання участі науково-педагогічних працівників кафедри в 
конкурсах наукових проєктів (держбюджетних, госпдоговірних, 
міжнародних, програм академічної мобільності  тощо); 

− виконання науково-педагогічними працівниками умов контракту в 
частині науково-дослідної роботи. 

завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти,  
доктор педагогічних наук,  

професор Цвєткова Ганна Георгіївна 
 

2. Цифрові технології в дошкільній освіті 
доктор педагогічних наук,  

доцент Ступак Оксана Юріївна 
 

3. Стратегічний розвиток закладу дошкільної освіти: практика нешаблонного 
мислення управлінця 

аспірантка ІІ-го року навчання, викладач  
Савлук Галина Іванівна  

(Науковий керівник:  
доктор педагогічних наук, професор,  

завідувачка кафедри педагогіки і  
психології дошкільної освіти  
Цвєткова Ганна Георгіївна)  

 
4. Формування основ професійної культури майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти: аксіологічний підхід 
кандидат психологічних наук,  

https://meet.google.com/ngu-oiud-cif


доцент Гальченко Вікторія Миколаївна 
5. Ділова гра – інтегратор професійної діяльності майбутніх вихователів 

закладів дошкільної освіти: практичний контент 
кандидат педагогічних наук,  

доцент Довбня Софія Олегівна  
 

6. Формування основ художньо-конструкторських умінь дітей старшого 
дошкільного віку: творчо-перетворювальний компонент 

аспірантка ІІ-го року навчання, асистент  
Шелепко Галина Володимирівна  

(Науковий керівник:  
кандидат педагогічних наук,  

доцент Довбня Софія Олегівна) 
 

7. Наукові засади формування професійного світогляду майбутнього 
вихователя в освітньому ландшафті університету 

кандидат педагогічних наук,  
доцент Шулигіна Раїса Андріївна  

 
8. Особливості педагогічної дії з використання Storiteling-технології у роботі 

з дітьми старшого дошкільного віку 
аспірантка ІІІ-го року навчання 

Бондар Ірина Олегівна 
(Науковий керівник:  

кандидат педагогічних наук,  
доцент Шулигіна Раїса Андріївна) 

 
9. Організаційно-педагогічні умови формування рухової компетентності 

студентів – майбутніх вихователів 
кандидат педагогічних наук,  

доцент Левінець Наталія Валентинівна  
 

10. Виховання ініціативності дітей старшого дошкільного віку в ігровій 
діяльності: сучасні реалії та перспективи 

кандидат педагогічних наук, 
викладач Агіляр Туклер Вікторія Вільямівна  

 
11. Педагогічні умови формування основ критичного мислення у дітей 

старшого дошкільного віку 
аспірантка ІІІ-го року навчання 

Кузьменко Ірина Анатоліївна  
(Науковий керівник:  

доктор педагогічних наук,  
професор Цвєткова Ганна Георгіївна) 

 
12. Емпіричне вивчення стану розвиненості читання в дітей дошкільного віку 

кандидат психологічних наук,  



старший викладач Товкач Ірина Євгенівна 
13. Проблема формування естетичної культури педагогічних працівників 

закладів дошкільної освіти через призму наукових досліджень 
кандидат педагогічної наук,  

доцент Ходунова Вікторія Леонідівна  
 

14. LEGO-конструювання як інноваційна технологія формування 
пізнавальної активності молодших школярів 

аспірантка ІІІ-го року навчання 
Кошіль Тетяна Павлівна  

(Науковий керівник:  
доктор педагогічних наук,  

професор Цвєткова Ганна Георгіївна) 
 

15. Відображення реалій сьогодення у світоглядних уявленнях дітей 
старшого дошкільного віку 

старший викладач  
Поліщук Катерина Миколаївна  

 
16. Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

розвитку мислення дитини дошкільного віку 
кандидат педагогічних наук,  

викладач Клак Віталій Олександрович  
 

17. Формування навичок художнього конструювання в дітей дошкільного 
віку 

кандидат педагогічних наук,  
доцент Козак Тетяна Валентинівна  

 
18. Інноваційні підходи до організації освітнього процесу для дітей з ООП в 

контексті оновленого нормативно-правового поля 
викладач  

Сняткова Тетяна Миколаївна  
 

19. Формування глядацької та виконавської культури у дітей старшого 
дошкільного віку засобом театралізованої діяльності 

аспірантка І-го року навчання, асистент  
Топалова Марія Борисівна  

(Науковий керівник:  
кандидат педагогічних наук,  

доцент Довбня Софія Олегівна) 
 

20. Зображувальне образотворення як основа пізнання дітьми дошкільного 
віку навколишньої дійсності 

аспірантка І-го року навчання 
Гладишенко Ганна Юріївна 

(Науковий керівник:  



кандидат педагогічних наук,  
доцент Шулигіна Раїса Андріївна) 

 
21. Національне виховання дітей старшого дошкільного віку Сінгапуру як 

відображення ментальності народу: традиції, звичаї, досвід толерантності 
аспірантка І-го року навчання 

Сухарь Оксана Сергіївна 
(Науковий керівник:  

доктор педагогічних наук,  
професор Цвєткова Ганна Георгіївна) 

 
 
 
 
 
 
 

ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДЕЙ.   
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ 

 



СЕКЦІЯ  
КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ТА МЕТОДИК НАВЧАННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ Й ІНОЗЕМНИХ МОВ  
 

19 травня 2022 року о 1000 

Форма проведення: онлайн 
Посилання: meet.google.com/vzg-jxsy-eoz 
 
Керівник секції – професор Семеренко Г.В. 
Секретар секції –  ст. викладач Мірошніченко О.В. 

 
ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ: 

 
1. Звіт про наукову роботу кафедри педагогіки та методик навчання 

української й іноземних мов за 2021 рік та інтеграцію результатів науково-
дослідної роботи в освітній процес за принципами академічної 
доброчесності:  

− аналіз існуючої співпраці з науково-дослідними структурами НАН 
України, галузевих академій і міністерств та перспектив розвитку 
такої співпраці; 

− питання участі науково-педагогічних працівників кафедри в 
конкурсах наукових проєктів (держбюджетних, госпдоговірних, 
міжнародних, програм академічної мобільності  тощо); 

− виконання науково-педагогічними працівниками умов контракту в 
частині науково-дослідної роботи. 

завідувач кафедри педагогіки та методик навчання  
української й іноземних мов,  
кадидат філологічних наук,  

професор Семеренко Ганна Василівна 
 

2. Дистанційні технології навчання мовно-літературної галузі майбутніх 
учителів початкової школи 

кандидат педагогічних наук,  
професор Бернацька Олена Володимирівна 

 
3. Педагогічне забезпечення міцності знань школярів початкової школи на 

уроках англійської мови 
кандидат педагогічних наук,  

доцент Комогорова Марина Іванівна 
 

4. Професійна діяльність педагога в мультикультурному освітньому 
середовищі: досвід американських освітян 

кандидат педагогічних наук,  
доцент Лук'янчук Світлана Федорівна 

 

http://meet.google.com/vzg-jxsy-eoz


5. Проєктно-орієнтоване навчання майбутніх учителів початкової школи: 
зміст та організація 

старший викладач  
Мірошніченко Оксана Василівна   

 
6. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів 

мовностилістичними засобами 
кандидат філологічних наук,  

доцент Волошина Вікторія Валентинівна 
 

7. Концептуальні засади побудови нового інтегрованого підручника 
"Українська мова та читання" для 4 класу закладів загальної середньої 
освіти" 

кандидат педагогічних наук,  
доцент Чабайовська Марія Іванівна 

 
8. Роль культурної комунікації в рофесійній діяльності вчителя 

кандидат філологічних наук,  
доцент Топіха Віра Андріївна 

 
9. Формування трансверсальних компетентностей в іншомовній професійній 

підготовці майбутніх фахівців галузі педагогічної освіти 
кандидат педагогічних наук, 

доцент Попова Людмила Миколаївна 
 
 

 
 
 
 
 

ОБГОВОРЕННЯ ДОПОВІДЕЙ.   
НАУКОВІ ДИСКУСІЇ 

 



СЕКЦІЯ  
КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ  

 
19 травня 2022 року об 1100 

Форма проведення: онлайн 
Посилання: https://meet.google.com/iwd-bsgs-gwb 

 
Керівник секції – професор Дем’яненко Н.М. 
Модератор секції – доцент Вознюк О.В. 
Секретар секції –  спеціаліст Силенко Ю.В. 

 
Тема секційного засідання: 

«Освітньо-науковий простір університету: зміни воєнної доби» 
 

ДОПОВІДІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ: 
 

1. Звіт про наукову роботу кафедри педагогіки за 2021 рік та інтеграцію 
результатів науково-дослідної роботи в освітній процес за принципами 
академічної доброчесності:  

− аналіз існуючої співпраці з науково-дослідними структурами НАН 
України, галузевих академій і міністерств та перспектив розвитку 
такої співпраці; 

− питання участі науково-педагогічних працівників кафедри в 
конкурсах наукових проєктів (держбюджетних, госпдоговірних, 
міжнародних, програм академічної мобільності  тощо); 

− виконання науково-педагогічними працівниками умов контракту в 
частині науково-дослідної роботи. 

завідувач кафедри педагогіки  
доктор педагогічних наук,  

професор Дем’яненко Наталія Миколаївна 
 

2. Трансформація освітнього процесу університету у воєнний час 
доктор педагогічних наук,  

професор Дем’яненко Наталія Миколаївна 
 

3. Організація роботи методичного центру 
доктор педагогічних наук,  

професор Булда Анатолій Андрійович 
 

4. Психологічний супровід професійного становлення педагога 
кандидат психологічних наук,  

доцент Висідалко Наталія Леонідівна 
 

5. Становлення суб’єктної позиції студента-майбутнього педагога в умовах 
нової соціокультурної реальності 

кандидат педагогічних наук,  

https://meet.google.com/iwd-bsgs-gwb


доцент Вишківська Ванда Болеславівна 
 

6. Символічний вимір «рідного дому» як аспект національно-патріотичного 
виховання 

кандидат педагогічних наук,  
доцент Вознюк Оксана Василівна 

 
7. Деякі аспекти формування професійно-педагогічної культури сучасного 

викладача 
кандидат педагогічних наук,  

доцент Войналович Олександра Олександрівна 
 

8. Особливості розвитку ігрового дозілля в Україні як наукова проблема 
кандидат педагогічних наук, 

доцент Дубровіна Ірина Володимирівна 
 

9. Навчальна ознайомча практика студентів 1 курсу – здобувачів вищої 
освіти бакалаврського рівня освітньої програми “Педагогіка дозвілля” як 
важлива складова фахової підготовки 

кандидат педагогічних наук, 
доцент Іванова Любов Анатоліївна 

 
10. Розвиток поняттєво-термінологічної грамотності майбутнього івент-

педагога в системі фахової підготовки 
доктор педагогічних наук,  

доцент Кушнірук Світлана Анатоліївна 
 

11. Теоретичні основи формування трансверсальних компетентностей у 
майбутніх учителів 

кандидат педагогічних наук,  
старший викладач Лещенко Наталія Анатоліївна 

 
12. Впровадження мультипрофільного навчання в ЗСО України 

аспірант кафедри 
Ніцу Юрій Георгійович 

Науковий керівник: Кушнірук С.А.,  
доктор педагогічних наук,  

доцент кафедри педагогіки 
 

13. Електронні засоби навчання у формуванні іншомовної компетентності 
аспірант кафедри педагогіки 

Петровська Оксана Ярославівна 
Науковий керівник: Ковчина І.М.,  

доктор педагогічних наук, професор  
кафедри політичної психології  

та міжнародних відносин  
факультету психології  



НПУ імені М.П. Драгоманова 
 

14. Психологічні особливості механізмів професійно-освітньої взаємодії у 
вищій школі 

кандидат психологічних наук, доцент  
Питлюк-Смеречинська Олександра Дмитрівна 

 
15. Особливості дистанційного навчання в кризовому освітньому середовищі 

аспірант кафедри педагогіки 
Редько Олександр Дмитрович 

Науковий керівник: Дем’яненко Н.М.,  
доктор педагогічних наук, професор,  

завідувач кафедри педагогіки 
 

16. Волонтерська діяльність як засіб патріотичного виховання студентської 
молоді 

кандидат педагогічних наук,  
старший викладач  

Ремньова Анжеліка Григорівна 
 

17. Педагогічне консультування та його роль у підготовці майбутніх 
магістрів галузі освіти 

кандидат педагогічних наук,  
доцент Саюк Валентина Іванівна 

 
18. Прототип технології самоосвіти у вищій школі 

магістр педагогічних наук,  
спеціаліст кафедри педагогіки 

Силенко Юлія Володимирівна 
Науковий керівник: Дем’яненко Н.М.,  
доктор педагогічних наук, професор,  

завідувач кафедри педагогіки 
 

19. Інноваційні освітні технології у професійній підготовці викладача вищої 
школи 

кандидат педагогічних наук,  
доцент Смікал Вікторія Олексіївна 

 
20. Цифровізація освіти: можливості для дистанційного навчання у ЗВО 

кандидат педагогічних наук,  
доцент Тепла Оксана Миколаївна 

 
21. Педагогічні умови організації культурно-дозвіллєвої діяльності в умовах 

тимчасового дитячого об'єднання 
кандидат педагогічних наук,  

доцент Шевченко Андрій Федорович 
 



22. Організація тьюторської підтримки учнів в умовах воєнного стану 
кандидат педагогічних наук, доцент,  

заступник директора школи "Афіни" (м. Київ), 
Директор програм в International Academy  

of Tutoring, супервізор тьюторів,  
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