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міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України 

Українська вишиванка як крос-культурний феномен 

 

Вороніна Ганна Раїсівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії морального, громадянського та 

міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України 

Використання сакральних смислiв української вишиванки у 

вихованні смисложиттєвих цінностей підлітків 

 

Докукіна Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник лабораторії морального, громадянського 

та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України 

Виховання смислосфери підлітків на основі традицій вишиванки у сім’ї  

 

Людмила Вікторівна Гончар, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії 

інституційного виховання  Інституту проблем виховання НАПН України 

Батькам про виховання дитини: поради народної педагогіки 

 

Шахрай Валентина Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач лабораторії інституційного виховання Інституту проблем виховання 

НАПН України,  

Використання ідей української народної педагогіки у формуванні 

готовності старшокласників до відповідального батьківства 
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Бойко Анна Едуардівна, науковий співробітник лабораторії 

позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України 

The educational potential of Ukrainian embroidery as a symbol of national 

identity in non-formal education 

 

Корнієнко Анна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії 

позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України 

Виховний потенціал вишивки у позашкільній освіти 

 

Харченко Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач лабораторії морального, громадянського та 

міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН України 

Символи та атрибутика у Пласті: українська лицарська традиція. 

 

Остапенко Олександр Іванович, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач лабораторії фізичного розвитку та здорового 

способу життя Інституту проблем виховання НАПН України  

Науково-методичне обґрунтування системи військово-патріотичного 

виховання учнів в умовах ідейно-світоглядної конфронтації 

 

Тимчик Микола Валерійович,  кандидат педагогічних наук, старший 

наукового співробітника, лабораторії фізичного розвитку та здорового способу 

життя Інституту проблем виховання НАПН України 

Військово-патріотичне виховання старшокласників в процесі 

фізкультуро-масової роботи 

 

Малиношевський Руслан Васильович, заступник директора Інституту 

проблем виховання Національної академії педагогічних наук України з 

наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Патріотизм як світоглядний вибір у площині соціокультурних та 

економіко-правових практик 

 

Тікан Яна Гаврилівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики 

Національного технічного університету України Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського 

Українська вишиванка як символ національно-культурної 

ідентичності представників української діаспори 

 

Калюка Лариса Миколаївна, начальник архівного відділу Полонської 

РДА, Хмельницької обл. 

Свято української вишиванки у сучасному архівознавчому дискурсі 
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Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, 

завідувачка відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури 

Інституту педагогіки НАПН України 

Вишиванка в культурі України та національних спільнот 

 

Бакуліна Наталія Валеріївна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної 

літератури Інституту педагогіки НАПН України 

Слова-символи як духовний код етнокультури: лінгвокультурні 

зіставлення 

 

Горошкіна Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

головний науковий співробітник відділу навчання української мови та 

літератури Інстиуту педагогіки НАПН України   

Лінгвокультуреми на уроках української мови в ліцеї 

 

Голуб  Ніна Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка 

відділу навчання української мови та літератури Інстиуту педагогіки НАПН 

України   

Рушниковий орнамент очима Світлани Китової» (за книжкою 

«Полотняний літопис України 

 

Фідкевич Олена Львівна, кандидат філологічних наук, провідний 

науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної 

літератури Інституту педагогіки НАПН України 

Образ вишиванки в українській поезії 

 

Шевчук Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної 

літератури Інституту педагогіки НАПН України 

Ознайомлення з інформацією про вишиванку у контексті збагачення 

словникового запасу учнів ЗЗСО з навчанням мовами національних 

меншин. 

 

Хорошковська-Носач Тетяна Петрівна, науковий співробітник відділу 

навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури Інституту 

педагогіки НАПН України 

Вишиванка як символ душі народу 

 

Ліпчевська Інна Леонідівна, науковий співробітник відділу навчання 

мов національних меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН 

України 

Вишиванка як уособлення зв'язку з Батьківщиною для 

представників українських діаспор 
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СЕКЦІЯ 2 

 
 

ВИШИВАНКА – НАЦІОНАЛЬНА ГОРДІСТЬ СТУДЕНТІВ 

 УНІВЕРСИТЕТУ ОГІЄНКА 

 

Кам'янець-подільський національний університет  

імені Івана Огієнка 

Педагогічний факультет 

Наукова лабораторія «Теорія і практика початкової освіти» 

 

Наукова лабораторія  

«Технології підготовки конкурентноздатного педагога  

до реалізації концепції Нової української школи в умовах 

інноваційного освітнього середовища» 

 

Науково-навчальна лабораторія 

«Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти» 

м. Кам'янець-Подільський 

 

МОДЕРАТОРИ СЕКЦІЙ: 

Гудима Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії та методик початкової освіти, завідувач наукової лабораторії 

«Теорія і практика початкової освіти» 

 

Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри теорії та методик початкової освіти, завідувач наукової лабораторії 

«Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції 

Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища» 

 

Бабюк Тетяна Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії та методик дошкільної освіти, завідувач науково-навчальної 

лабораторії «Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти» 

 

 

Вітальне слово: 
 

Дубінський Володимир Анатолійович, перший проректор Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, кандидат історичних наук, доцент 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  
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ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ ОНЛАЙН ВЕБІНАРУ 

 

Валерій Васильович Щегельський, кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики, 

завідувач навчально-наукової лабораторії етнології Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

Подільська вишиванка у колекції навчально-наукової лабораторії 

етнології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка 

 

Олена Миколаївна Завалецька, вчитель української суботньої школи 

«Сонце в долонях», Франкфурт-на-Майні, OBERMAYREUROPA-SCHULE 

Вісбаден, Німеччина 

Вишиванка – українська цінність і її популяризація у Німеччині 

 

Наталія Валеріївна Бахмат, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, завідувач наукової лабораторії 

«Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції 

Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища» 

Подільська вишиванка як символ патріотичного виховання 

здобувачів початкової освіти  

 

Наталія Василівна Гудима, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, завідувач наукової лабораторії 

«Теорія і практика початкової освіти» 

Народжені у сорочках студенти славного університету Огієнка! 

 

Людмила Миколаївна Московчук, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Вишиванка як характерний матеріальний і духовний здобуток 

українського суспільства 

 

Наталія Василівна Мєлєкєсцева, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

Борщівська вишиванка: історія та символіка  

 

Ірина Анатоліївна Дорож, кандидат педагогічних наук, асистент 

кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка; Анатолій Федорович 
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Ковальчук, старший викладач кафедри теорії та методик початкової освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Проблема виховання у здобувачів вищої освіти позитивного 

ставлення до етнічних цінностей через вивчення художніх технік 

декоративно-вжиткового напряму 

 

Олена Сергіївна Довгань, асистент кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка 

Використання семантики української вишивки у формуванні 

національної свідомості молодшого школяра 

 

Тетяна Василівна Олинець, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

Етносимволізм української вишиванки: вираз національної 

ідентичності і сучасний тренд 

 

Олеся Володимирівна Мартіна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка; Наталія Володимирівна 

Третяк, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка 

Формування соціокультурної компетентності молодших школярів 

через вивчення народних звичаїв і традицій на уроках української мови 

 

Ольга Вікторівна Ковальчук, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

Роль вишиванки у національному вихованні сучасної молоді 

 

Олег Рарицький, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри 

історії української літератури та компаративістики Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка  

Публічні лекції на пошану першого ректора в Огієнковому 

університеті 
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ПІДСЕКЦІЯ 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ВИШИВКИ ПОДІЛЛЯ 

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК 

ЗАСОБУ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

 

Наталія Олександрівна Костик, вчитель-класовод української 

християнської суботньої школи «Світанок», Алкала де Енарес, провінція 

Мадрид, Іспанія 

Використання українських родинних цінностей у формуванні 

патріотичних почуттів дітей в українських діаспорах 

 

Віктор Миколайович Лабунець, доктор педагогічних наук, професор, 

декан педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

Українська вишиванка – дзеркало подільської душі 

 

Тетяна Йосипівна Бабюк, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

Формування дослідницьких умінь дошкільників шляхом 

ознайомлення із тайнописом подільської вишиванки 

 

Леся Людвигівна Галаманжук, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

Повсякденне використання вишиванки як визначальний чинник 

формування національної самоідентичності дошкільників 

 

Мар’яна Сидорівна Гордійчук, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з українською 

вишивкою 

 

Наталія Григорівна Каньоса, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

Готовність вихователів закладів дошкільної освіти до формування 

народознавчої компетентності особистості засобами етнорегіональної 

культури 
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Ірина Олександрівна Газіна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

Методика використання українських народних пісень про 

вишиванку на заняттях з дітьми дошкільного віку 

 

Ольга Борисівна Столяренко, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри психології освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

Психологічний символізм колористики української вишиванки 

 

Сергій Миколайович Бабюк, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

Використання української родинної педагогіки у формуванні 

здоров’я дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку 

 

Євгенія Миколаївна Калинюк, начальник відділу дошкільної та 

інклюзивної освіти Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської 

ради 

Використання елементів музейної педагогіки в освітньому процесі 

закладу дошкільної освіти 

 

Галина Петрівна Ватаманюк, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

Освітньо-виховний потенціал української вишивки у контексті 

формування особистості дошкільника  

 

Катерина Іванівна Демчик, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

Формування етнокультурної компетентності старших дошкільників 

засобами вишиванки Поділля 

 

Іванна Леонідівна Пукас, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

Роль вишиванки у вихованні патріотичних почуттів дітей старшого 

дошкільного віку 

 

Таїсія Антонівна Шевеленко, головний спеціаліст дошкільної та 

інклюзивної освіти Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської 

ради 
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Вплив інноваційної педагогічної діяльності на сприйняття 

українського мистецтва дошкільниками 

 

Людмила Олександрівна Осадчук, методист дошкільної освіти НМЦ 

Управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради 

Втілення краси природи у рослинних мотивах вишиванки як 

складова естетичної культури особистості 

 

Тамара Володимирівна Сологуб, завідувач сектору читального залу 

педагогічного факультету  Кам’янець-Подільської національного університету 

імені Івана Огієнка 

Вишита мудрість поколінь українського народу 

 



17 
 

 

СЕКЦІЯ 3 

 

 

 

ОСВІТНІЙ ФЕНОМЕН ВИШИВАНКИ В ЕПОХУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

СУСПІЛЬСТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 
 

Полтавський національний педагогічний університет 

 імені В.Г.Короленка 

лабораторія «Інноваційних освітніх рішень»  

кафедра початкової освіти, природничих і математичних дисциплін  

та методик їхвикладання  

м.Полтава 

 

МОДЕРАТОР: 
Федій Ольга Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової 

освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання,  

 

 

Вітальне слово:  

Степаненко Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор, академік 

Академіївищої освіти України, заслужений діяч науки і техніки України,  

ректор Полтавського національного педагогічного університету імені  

В.Г. Короленка, м.Полтава, Україна 

 

Сулаєва Наталія Вікторівна, декан психолого-педагогічного факультету 

ПНПУ імені В.Г.Короленка, доктор педагогічних наук, професор, Заслужена 

артистка України 

 

Федій Ольга Андріївна завідувач кафедри початкової освіти, природничих і 

математичних дисциплін та методик їх викладання, доктор педагогічних наук, 

професор 

Духовно-естетичний код української вишиванки у сучасному освітньому 

просторі: акмеологія та аксіологія дії  

 

Карапузова Наталія Дмитрівна кандидат педагогічних наук, 

професоркафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та 

методик їх викладання 

Поєднання геометричного та рослинного орнаментів у вишиванках 

полтавського регіону - білими нитками по білій тканині 
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Гібалова Наталія Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик 

їх викладання 

Використання цифрових технологій для моделювання схеми вишивки 

 

Чуб Костянтин Федорович кандидат фізико-математичних наук, доцент 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик 

їх викладання  

Використання комп’ютерних технологій у розробці орнаменту української 

вишиванки 

 

Процай Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання  

Організація мережевого флешмобу на тему ідентифікації українців 

 

Погребняк Володимир Аркадійович кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик 

їх викладання 

Педагогічна дисонансність утілення виховно-освітнього потенціалу 

української вишивки в початковій школі в руслі цифрової трансформації 

 

Павленко Юлія Григорівна кандидат педагогічних наук, доценткафедри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання 

Культура носіння і дослідження вишиванки українською інтелігенцією 

кінця ХІХ - початку ХХ століття 

 

Богута Валентина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцента федри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання 

Збереження традицій вшанування вишиванки у ПНПУ 

імені В.Г.Короленка 

 

Мірошніченко Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик 

їх викладання 

Вишиванка - символ духовності й незламності українського народу 

 

Власенко Наталія Олександрівна,  кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик 

їх викладання 

Образи природи в українській символіці вишитих візерунків 
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Кулімова Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання 

Використання едукаційного потенціалу народної вишивки в умовах 

дистанційної освіти майбутніх учителів НУШ 

 

Макаренко Яна Миколаївна, асистент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 

Рослинні мотиви на вишиванці 
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СЕКЦІЯ 4 

 

 
 

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ВИШИВКА – ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНЕ 

НАДБАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ ПРИКАРПАТТЯ 

 
ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» 

 

ТВОРЧА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ  

«ГІРСЬКА ШКОЛА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ»  

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ  

м.Івано-Франківськ 

МОДЕРАТОР СЕКЦІЇ: 

 

Інна Богданівна Червінська, кандидатка педагогічних наук, доцентка, 

завідувачка творчої навчально-наукової лабораторії «Гірська школа 

Українських Карпат» 

 

Вітальне слово: 

Москаленко Юрій Михайлович, кандидат філософських наук, професор, 

директор Івано-Франківського фахового коледжу ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» м.Івано-Франківськ, 

Україна 
 

Жданова Ірина, голова ГО «Фонд відкрита політика», засновниця 

Міжнародної зеленої школи, кандидат історичних наук, м. Київ, Україна 
 

Орос Ільдіко Імріївна, доктор філософії, ректор Закарпатський угорський інститут  

ім. Ференца Ракоці ІІ. м. Берегово, Україна 
 

 

ВИСТУПИ УЧАСНИКІВ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Карась Ганна Василівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор 

кафедри методики музичного виховання та диригування ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»Івано-Франківськ, Україна 

Етнокультурний та виховний потенціал пісенної творчості про 

українську вишиванку 
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Благун Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» м.Івано-Франківськ, Україна 

Роль вишиванки у формуванні національної свідомості студентів 

 

Будейчук Галина Миколаївна, директорка інклюзивно-ресурсного 

Центру Яремчанської міської ради Івано-Франківської області 

Залучення учнів з особливими освітніми потребами до мистецтва 

народної вишивки 

 

Деркачова Ольга Сергіївна, доктор філологічних наук, доктор 

філологічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» м.Івано-

Франківськ, Україна 

Етнокультурний потенціал інклюзивної дитячої літератури (на 

матеріалі твору Євгенії Пірог "Тридцять перший меридіан") 

 

Качак Тетяна Богданівна, доктор філологічних наук, професор кафедри 

фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» м.Івано-Франківськ, 

Україна 

Тема доповіді: «Українська вишиванка як маркер національної 

ідентичності героїв у сучасній українській прозі для дітей та юнацтва» 

Моя цитата: «Вишиванка – символ української нації, оберіг кожного 

українця, маркер нашої національної ідентичності» 

 

Качмар Олександра Василівна, доктор філософських наук професор 

кафедри фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» м.Івано-

Франківськ, Україна 

Українська вишиванка у системі міської культури: історичний аспект 

 

Ленів Зоряна Павлівна, PhD (specialeducation), логопед, спеціальний 

психолог, музикотерапевт, фахівець з інклюзії, кандидат педагогічних наук, 

доцент ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника»  м.Івано-Франківськ, Україна 

Потенціал української вишивки в системі інклюзивної освіти дітей із 

особливими потребами 

 

Никорак Наталія Юріївна, викладач Івано-Франківський фаховий 

коледж ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника», м.Івано-Франківськ, Україна 

Вишиванка в українському образотворчому мистецтві як маркер 

національної ідентичності 
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Вербіцька Ольга Омелянівна, член спілки дизайнерів України, член 

спілки Союзу українок США. м.Чикаго, США 

Лялька мотанка - українська іграшка, як окремий вид декоративно-

прикладного мистецтва 

 

Поясик Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки і психології завідувач кафедри педагогіки і психології 

Коломийський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника", м.Івано-Франківськ, 

Україна  

Оксана Венгриновська, завідувач сектору обліку матеріальних 

цінностей НМНМГтаП 

Вишиванка як засіб розвитку духовності горян: традиції візерунків 

 

Василишин Ярослава Іванівна, відмінник освіти Українизавідувач 

відділу виробничої (навчальної) практики університету ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», м.Івано-Франківськ, 

Україна 

Ірина Сеник - героїня світу. (Вишивання як порятунок 30-річного 

ув’язнення в таборах)  

 

Ковалів Інна, засновниця і керівник Школи журналістики MediaLAB, 

журналіст 

Збереження національних традицій серед молоді за допомогою сучасних 

засобів комунікації 

 

Дмитроняк Галина Миколаївна, начальник відділу освіти, молоді, 

спорту, культури та у справах дітей Білоберізької ОТГ Івано-Франківської 

області 

Cучасна гуцульська вишиванка - модний тренд 

 

Москаленко Юрій Михайлович, кандидат філософських наук,  

професор, директор Івано-Франківського фахового коледжу ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м.Івано-

Франківськ, Україна 

Українська вишиванка-як символ родової пам’яті 

 

Матусевич Елла Iгорiвна, вчитель-стажер, м.Нюренберг, Нiмеччина 

 

Етнічно-освітній проєкт «Успішна пані Буковини»: погляд зблизька і 

здалека  

 



23 
 

Кондур Оксана Созонтівна, доктор педагогічних наук, доцент декан 

педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника», м.Івано-Франківськ, Україна 

Сучасні особливості формування етнопедагогічної компетентності 

майбутнього вчителя  

 

Будник Олена Богданівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки початкової освіти, директор Центру інноваційних 

освітніх технологій «PNU-EcoSystem», ДВНЗ "Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника" 

Етнокультурне виховання дітей і молоді в умовах інтегрування до 

європейського освітнього простору 

 

Червінська Інна Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки, завідувач творчої навчально-наукової лабораторії «Гірська 

школа Українських Карпат», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника», м.Івано-Франківськ, Україна  

Феномен української ідентичності крізь призму часо-простору життя 

Параски Плитки-Горицвіт 

 

Оліяр Марія Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ "Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника", м.Івано-Франківськ, Україна 

Використання української вишиванки в естетичному вихованні 

молодших школярів 

 

Клепар Марія Василівна, доктор педагогічних наук, доцент ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,  м.Івано-

Франківськ, Україна  

Символічний образ вишивки в народних піснях 

 

Біда Олена Анатоліївна, доктор, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатський угорський інституту 

ім. Ференца Ракоці ІІ 

Виховання громадянської відповідальності у системі виховної роботи учнів 

 

Джус Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри професійної освіти та інноваційних технологій ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м.Івано-

Франківськ, Україна 

Етнопедагогічні надбання у спеціальній педагогіці: міжнаціональний 

контекст 
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Луцан Надія Іванівна доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ 

"Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", м.Івано-

Франківськ, Україна  

Домінуючі мотиви українського народного орнаменту 

 

Довбенко  Світлана  Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки початкової освіти, ДВНЗ "Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника", м.Івано-Франківськ, Україна 

Українська вишиванка - культурний тренд сьогодення 

 

Височан Леся Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»,  м.Івано-Франківськ, 

Україна 

А над світом українська вишивка цвіте 
 

Момбек Алия, кандидат педагогических наук (PhD), ассоциированный 

профессор, член-корреспондента МАН ПО, Казахский национальный 

педагогический университет имени Абая г.Алмааты, Республика Казахстан 

Використання потенціалу національного одягу в освітньому процесі 

 

Хімчук Ліліана Іванівна, кандидат психологічних наук, доценткафедри 

фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника»,  м.Івано-Франківськ, 

Україна 

Символіка української вишивки 

 

Близнюк Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника», м.Івано-Франківськ, Україна 

Етнічне вбрання України та його популярність за кордоном 
 

Волощук Галина Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»,  м.Івано-

Франківськ, Україна 

Мистецький проект «Розмаїття традицій Покуття» відомої 

української мисткині Ганни Вінтоняк 

 

Коноваленко Юрій Васильович, кандидат педагогічних наук, 

начальник відділу по роботі з іноземцями, доцент кафедри педагогіки в галузі 

професійної освіти Київського національного університету технологій та 

дизайну 

Значення української символіки у вихованні іноземних студентів 
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Дудка Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  м.Івано-

Франківськ, Україна 

Формування національного самовираження учнів засобами 

цифрових технологій в умовах глобалізації освітнього простору 
 

Струк Анна Василівна, кандидат педагогічних наук ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  м.Івано-

Франківськ, Україна 

Орнаментальна символіка вишивки Прикарпаття 

 

Ворощук Оксана Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  м.Івано-

Франківськ, Україна 

Особливості вишивки сіл Снятинського району (Івано-Франківська 

область) 

 

Лемко Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  м.Івано-

Франківськ, Україна 

Вишиванка як засіб формування національної ідентичності 

особистості 

 

Гой Наталія Василівна, кандидат економічних наук ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  м.Івано-

Франківськ, Україна 

Особливості формування етнічної свідомості молодших школярів 

засобами української народної вишивки 
 

Дерев'янко Оксана Андріївна, кандидат філологічних наук ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  м.Івано-

Франківськ, Україна 

Формування лінгвокраїнознавчої компетентності у процесі 

професійного становлення майбутніх філологів 
 

Ілійчук Любомира Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  

м.Івано-Франківськ, Україна 

Історія і традиції української народної вишивки 

 

Матвеєва Наталія Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  

м.Івано-Франківськ, Україна 

Формування загальнолюдських цінностей учнів початкових класів 

засобами української вишиванки 
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Червінський Андрій Іванович, кандидат історичних наук, викладач 

кафедри географії та природознавства ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

Освітній потенціал етнокультурної мапи Прикарпаття 

 

Цюняк Оксана Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки початкової освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

Життя - у вишивці, а вишивка - життя 

Котик Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Символи-обереги в українській вишивці Прикарпаття 

 

Межиловська Любов Йосипівна, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Українські вишиванки з бабусиної скрині 

 

Плетеницька Лідія Степанівна, кандидат педагогічних наук доцент  

кафедри фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

Символи-обереги української вишивки Галичини 

 

Замрозевич Світлана Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

м.Івано-Франківськ, Україна 

Українська вишивка-наш оберіг 

 

Фільо Марина Михайлівна, вчитель початкових класів, старший 

учитель вищої категорії Свалявська гімназія Свалявської районної ради 

Закарпатської області  

"... І нехай губиться колір у нитках..." (з історії Закарпатської вишиванки) 

 

Туряниця Вікторія Георгіївна, директорка, учитель-методист 

зарубіжної літератури Свалявська гімназія Свалявської районної ради 

Закарпатської області 

Українська вишиванка в системі національно-патріотичного 

виховання закладу освіти 
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Паска Тарас Валерійович, аспірант кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту ім. Б. Ступарика ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» м.Івано-Франківськ, Україна 

Гуцульська вишивка і формування етнокультурної ідентичності 

сучасної молоді 

 

Стрельченко Ірина Олегівна, студентка 4 курсу ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м.Івано-

Франківськ, Україна 

Особливості семантики кольору української вишивки 

 

Кучерак Ірина Володимирівна, доцент кафедри професійної освіти та 

інноваційних технологій, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника», м.Івано-Франківськ, Україна 

 

Русин Галина Андріївна, кандидат педагогічних наук, доцент ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  м.Івано-

Франківськ, Україна 

Етнічні традиції Прикарпаття і сучасність 

 

Чмелик Ірина Василівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

дизайну і теорії мистецтва кафедра дизайну і теорії мистецтва ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»  м.Івано-

Франківськ, Україна 

Дослідники української вишиванки 

 

Капраль Галина Володимирівна, керівник гуртка - методист 

Зразкового фольклорного гурту "Барвінок", Відмінник освіти України, Ліцей 

№80 Львівської міської ради 

Вишивана сорочка - головний елемент українського народного 

строю. Формування концертних строїв для дитячого фольклорного гурту. 

 

Павелко Роксолана Олегівна, культорганізатор, викладач хореографії, 

Івано-Франківський фаховий коледж ДВНЗ «Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника» 

Формування духовної культури студентів засобами народної 

творчості 

 

Борисенко Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Херсонський державний університет 

Формування національної самоідентифікації учнів початкової школи 

в умовах мультикультурного  суспільства 
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СЕКЦІЯ 5 

 

 
 

ЕТНОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ БУКОВИНСЬКОЇ ВИШИВКИ:  

ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ 

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  

кафедра педагогіки та методики початкової освіти 

м.Чернівці 

 

 

МОДЕРАТОР СЕКЦІЇ:  

 

Романюк Світлана, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича. 

 

 

Богданюк Антоніна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

та методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича.  

Традиційні техніки буковинської вишивки: освітній контент 

 

Гонтюк Оксана, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича. 

Символіка візерунків буковинської вишивки в сучасному освітньому 

просторі 

 

Іванчук Марія, доктор психологічних наук, професор кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти, завідувач відділу навчально-методичної роботи та 

моніторингу й забезпечення якості підготовки фахівців Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича.  

Збереження традицій буковинської вишивки у досвіді майстрів гаптування 

 

Мафтин Лариса, кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича  

Магія української вишиванки у народних повір’ях 
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Предик Аліна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича 

Українська вишиванка як засіб виховання національної свідомості 

студентської молоді 

 

Романюк Світлана, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича  

Етнокультурний потенціал мистецтва вишивки у професійному 

становленні майбутнього вчителя початкової школи 

 

Шевчук Кристина, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича  

Ціннісний потенціал буковинської вишиванки 
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СЕКЦІЯ 6 

 
 

ВИШИВАНКА - КОД НАЦІЇ: 

ЗАЛУЧЕННЯ УЧНІВ ДО ДЖЕРЕЛ РІДНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Ізмаїльський державний гуманітарний університету 

кафедра загальної педагогіки, дошкільної, початкової  

та спеціальної освіти 

лабораторія «Педагогічна інноватика у початковій освіті» 

м. Ізмаїл 

 

 

МОДЕРАТОР СЕКЦІЇ: 
 

Кічук Надія Василівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти, декан 

педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

 

Вітальне слово: 

Кічук Надія Василівна, доктор педагогічних наук, професор декан 

педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету. 

 

 

Кічук Я. В., доктор педагогічних наук, професор, ректор Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету 

Домінантність розвитку української ідентичності молоді у науково-

дослідницькому просторі транскордонних закладів вищої освіти 

 

Кічук Н.В., доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки, 

дошкільної, початкової та спеціальної освіти, декан педагогічного факультету 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

Творчі ідеї етнопедагогічного досвіду як чинник розвитку професійної 

культури сучасного фахівця 

 

Гуменникова Т. Р., доктор педагогічних наук, професор, директор 

Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ МАУП» 

Впровадження челенджу вишиванки як засобу особистісно орієнтовного 

виховання студентської молоді 



31 
 

Іванова Д. Г., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної 

педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету 

Соціалізуючий вплив вишиванки як чинник традиційного виховання 

дитини 

 

Лесіна Т. М., доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної 

педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету 

Своєрідність технологій ознайомлення дошкільників з родинною 

побутовою культурою 

 

Рашидова С.С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

Вишивка -- культурна традиція українського народу і виховання молоді 

 

Звєкова В. К., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної 

педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету 

Збереження і трансляція українських традицій – умова розвитку 

національної ідентичності молоді 

 

Холостенко Ю. В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної 

педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету 

Вплив української народної вишивки на формування етнічної свідомості 

молоді 

 

Лунгу Л. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри загальної 

педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету 

Психолого-педагогічний феномен вишиванки у вимірах сучасності 

 

Мондич О. В., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

Риси української національної культури як складової світової культури: 

аксіологічний аспект 

 

Шинкарьова Ж.В., аспірантка кафедри загальної педагогіки, дошкільної, 

початкової та спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету 

Шляхи розвитку толерантності молодших школярів як особистісної якості 

та вияву національної ідентичності 
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Сєдова С.О., магістрантка педагогічного факультету Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету (науковий керівник – проф. Кічук Н.В.) 

Українська вишиванка як засіб розвитку етноісторичної компетенції 

сучасного школяра 

 

Брахмі Мехді Джамел, аспірант Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету (науковий керівник – проф. Лесіна Т.М.) 

Оздоблення української вишиванки як вияв екологічної культури 

особистості 

 

Манчук Н. І., аспірантка Харківської державної академії дизайну і мистецтв 

Лялька в українському народному вбранні як засіб розвитку 

дизайнерського мислення особистості  

 

Лінь Їтун, аспірантка Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

(науковий керівник – проф. Рашидов С.Ф.) 

Розвиток полікультурної особистості засобами української та китайської 

аутентичної музики 

 

Хуан Жуйпін, аспірантка Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету (науковий керівник – проф. Гуменникова Т.Р.) 

Розкриття етнокультурного коду української вишиванки засобами 

музичного мистецтва 

 

Цзінь Яоцюань, аспірант Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету (науковий керівник – проф. Біла О.О.) 

Становлення національної ідентичності особистості: своєрідність впливу 

музичної культури Китаю та України 
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СЕКЦІЯ 7 

 

 
 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: КУЛЬТУРА, 

ВИШИВАНКА, ТРАДИЦІЇ 

 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

кафедра музичного та образотворчого мистецтв 

м. Ізмаїл 

 

МОДЕРАТОР ПІДСЕКЦІЇ: 

 

Сироткіна Ж.Є., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

музичного та образотворчого мистецтв ІДГУ 

 

 

Сироткіна Ж. Є., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

музичного та образотворчого мистецтв Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету 

Етнокультурний потенціал вишиванки як чинник духовного зростання 

особистості 

 

Шишман І. І., заслужений художник України, доцент кафедри музичного та 

образотворчого мистецтв Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

Вишиванка в національному костюмі українців і болгар 

 

Бухнієва О. А., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного та 

образотворчого мистецтв Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

Символіка вишиванки у формуванні національної свідомості молоді 

України 

 

Банкул Л. Д., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного та 

образотворчого мистецтв Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

Український музичний фольклор: культурно-етичні традиції 

 

Чеботар Л І., викладач кафедри музичного та образотворчого мистецтв 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

Вишиванка як символ ідентичності українського народу 
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СЕКЦІЯ 8 

 

ЕТНОГРАФІЧНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИШИВКИ 

СЛОБОЖАНЩИНИ 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

Навчально-науковий інститут педагогіки і психології 

кафедра дошкільної і початкової освіти 

 м. Суми. 

МОДЕРАТОР СЕКЦІЇ: 

 

Кондратюк Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних  наук, професор, 

директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, Сумський 

державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

 

Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор 

завідувач кафедри української мови і літератури Сумський державний 

педагогічний  університет імені А. С. Макаренка 

Рушник як енциклопедія весільної обрядовості 

 

Павлущенко Наталія Миколаївна, завідувач кафедрою дошкільної і 

початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри. 

Традиції української вишивки в процесі патріотичного виховання 

молодших школярів 

 

Кондратюк Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

професор, директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

Традиції української вишивки на Слобожанщині. 

 

Данько Наталія Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної і початкової освіти 

Семантика та символи української народної вишивки 
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СЕКЦІЯ 9 
 

 
 

 УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: КУЛЬТУРА, 

ВИШИВАНКА, ТРАДИЦІЇ 

Південноукраїнський національний педагогічний університет  

імені К. Д. Ушинського 

факультет початкового навчання 

м.Одеса 

 

МОДЕРАТОР СЕКЦІЇ: 

 

Пальшкова Ірина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету початкового навчання Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 

 

 

 

Пальшкова І. О., доктор педагогічних наук, професор, декан факультету 

початкового навчання Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського 

Народна українська вишиванка Північного Причорномор`я 

 

Кон О. О., декан філологічного факультету 

Стан культури вишиванки у Північному Причорноморрі та на Одещині 

 

Шапкіна Е. С. викладач українознавства, завідувач кабінету української 

культури 

Істотні ознаки вишиванки Північного Причорномор'я: своєрідність 

орнаменту, значення кольору. 

 

Осипенко Н., магістрантка філологічного факультету 

Кифорчук О., студентка 4 курсу факультету початкового навчання 

Демонстрація вишиванок різних регіонів Північного Причорномор'я та 

Одещини 
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РЕЗОЛЮЦІЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 

 


