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Автор та 

співавтори 

Вид 

публіка

ції* 

Назва публікації 
Видання / суб'єкт 

реєстрації. Назва 

№ 

видання 
Рік 

Характеристи

ки видання* 

Довгань О.С. 

Наукова 

стаття 

Дитяча література як 

засіб формування 

природничих знань 

Сучасні технології 

початкової освіти : реалії та 

перспективи : збірник 

матеріалів регіональної 

науково-практичної 

конференції / О.С. Довгань // 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

теорії та методик дошкільної 

і початкової освіти, 

управління освіти і науки 

Кам’янець-Подільської 

міської ради ; [відпов. секр. 

Н.Г.Каньоса]. – Кам’янець-

Подільський : Друк-Сервіс, 

2016. –  136 с. 2016 

Нефахове 

видання 

України 

Довгань О.С. 

Наукова 

стаття 

Формування знань про 

природу як фактор 

професійної підготовки 

майбутніх педагогів ДНЗ  

Від творчого педагога до 

творчої дитини : збірник 

матеріалів ІІІ Регіональної 

науково-практичної 

конференції / О.С. Довгань // 

Кам’янець-Подільський  2016 

Нефахове 

видання 

України 



національний університет 

імені Івана Огієнко, кафедра 

теорії та методик дошкільної 

і початкової освіти, 

управління освіти і науки 

Кам’янець-Подільської 

міської ради; [відпов. секр. 

Н.Г. Каньоса]. – Кам’янець-

Подільський : Друк-Сервіс,   

Бабюк Т.Й., 

Довгань. О.С

  

Навчаль

но-

методич

ний 

посібни

к 

Методика навчання 

освітньої галузі 

«Природознавство» 

  Камянець-Подільський: Друк-

Сервіс   100 с. 2017.  

Довгань. О.С

  

Наукова 

стаття 

Інноваційні технології 

вивчення природознавства 

в початковій школі 

   

Збірник матеріалів 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Від 

творчого педагога до творчої 

дитини: гармонія 

партнерської взаємодії 

педагога з дитиною » // 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнко, кафедра 

теорії та методик дошкільної 

освіти, управління освіти і 

науки Кам’янець-Подільської 

міської ради; [відпов. секр. 

С. 99 - 

103 2017 

Нефахове 

видання 

України 



Н.Г. Каньоса]. – Кам’янець-

Подільський : Друк-Сервіс     

Довгань О.С. 

Наукова 

стаття 

Дитяча література як засіб 

формування еколого-

естетичної культури до 

образу природи   

Наукові праці  Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана 

Огієнка : збірник за 

підсумками звітної наукової 

конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів : у 

3-х томах. – Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана 

Огієнка 

 Вип. 17. 

– Т. 3. – 

 С. 111-

112 

  2018 

Нефахове 

видання 

України 

Довгань О.С. 

Наукова 

стаття 

Мотивація – основа 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів  

Педагогічна освіта: теорія і 

практика. Збірник наукових 

праць / Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана 

Огієнка ; Інститут педагогіки 

НАПН України [гол.ред. 

Лабунець В.М.].  

Вип. 23 

(2-1017)-

Ч.2.. – С. 

85 - 90 2017 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародних 

наукометрични

х баз 



Довгань О. С. 

Наукова 

стаття 

Екологічне виховання 

дітей дошкільного віку  

Збірник матеріалів ІУ 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Актуальні проблеми 

наступності дошкільної і 

початкової освіти»/ 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка С. 80 2018 

Нефахове 

видання 

України 

Довгань. О.С

  

Наукова 

стаття 

 

ДоПсихолого-педагогічні 

особливості навчально-

виховної діяльності учнів 

підліткового віку  

Педагогічна освіта: теорія і 

практика : збірник наукових 

праць / Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана 

Огієнка; Інститут педагогіки  

НАПН України  [гол. ред. 

Лабунець В.М.]. - 

Кам’янець-Подільський  

 Вип. 24 

(1-2018). 

– Ч.1 

 С.95–102 2018 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародних 

наукометрични

х баз 

Довгань. О.С

  

Наукова 

стаття 

Формування еколого-

естетичної  культури 

молодших школярів 

засобами дитячих 

літературних творів   

  

Збірник матеріалів ІІ 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Від 

творчого педагога до творчої 

дитини: гармонія 

партнерської взаємодії 

педагога з дитиною» // 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

теорії та методик дошкільної 

Вип.1. С. 

123-125. 2018 

Нефахове 

видання 

України 



освіти, управління освіти і 

науки Кам’янець-

Подільської міської ради ; 

[відпов. секр. Н.Г. Каньоса]. 

Київ : Міленіум.  

Довгань. О.С

  

Наукова 

стаття  

Дитяча література як засіб 

формування еколого-

естетичної культури до 

образу природи у старших 

дошкільників та 

молодших школярів 

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана 

Огієнка : збірник за 

підсумками звітної наукової 

конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів : у 3 

т. – Кам’янець-Подільський :  

Кам’янець- Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка   

Вип. 17. 

– Т. 3. 

С. 54-55 2018 

Нефахове 

видання 

України 

Довгань. О.С 

Наукова 

стаття 

Читацькі інтереси і їх 

вплив на формування 

читацької самостійності

   

Педагогічна освіта: теорія і 

практика : Збірник наукових 

праць / Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана 

Огієнка; Інститут педагогіки  

НАПН України  [гол. ред. 

Лабунець В.М.]. Кам’янець-

Подільський. 

Вип. 25 

(2-2018). 

– Ч.2.   

С.208-

214 2018 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародних 

наукометрични

х баз 



Довгань. О.С.  

навчаль

но-

методич

ний 

посібни

к 

Організація навчальної 

(польової) практики: 

навчально-методичний 

посібник  

Кам’янець-Подільський:  ПП 

Зволейко Д.Г. 36 с. 2018  

Довгань. О.С

   

Наукова 

стаття 

Теоретичні аспекти 

амбідекстрії та 

ліворукості учнів 

початкових класів 

Сучасні технології 

початкової освіти: реалії та 

перспективи : збірник 

матеріалів регіональної 

науково-практичної 

конференції / Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана 

Огієнка, педагогічний 

факультет, кафедра теорії та 

методик початкової освіти; 

редкол.: Н.В.Бахмат, 

Н.В.Гудима, К.І.Демчик, 

Н.В.Мєлєкєсцева. Київ : 

Міленіум С. 56-62 2019 

Нефахове 

видання 

України 

Гудима Н.В., 

Мєлєкєсцева Н.В. 

Бахмат Н.В. 

Московчук 

Л.М., Довгань 

Навчаль

но-

методич

ний 

посібни

Педагогічна практика в 

початковій школі: 

програма і методичні 

рекомендації до 

організації та проведення Кам’янець-Подільський.  69 с. 2019  



О.С. к практики здобувачів рівня 

вищої освіти «магістр» 

спеціальності 012 

Дошкільна освіта (за 

освітньою програмою 

Дошкільна освіта) з 

додатковою 

спеціальністю 013 

Початкова освіта 

Довгань. О.С

  

  

  

Наукова 

стаття 

Теоретичні аспекти 

амбідекстрії  та 

ліворукості учнів 

початкових класів 

  

Педагогічна освіта: теорія і 

практика : збірник наукових 

праць / Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана 

Огієнка; Інститут педагогіки  

НАПН України  [гол. ред. 

Лабунець В.М.]. – 

Кам’янець-Подільський. 

Вип. 26 

(1-2019). 

– Ч.1.  

С.243-

249 2019 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародних 

наукометрични

х баз 

Гудима Н.В., 

Мєлєкєсцева, 

Н.В. Бахмат 

Н.В., Дорож 

І.А., Московчук 

Л.М., 

Ковальчук 

А.Ф., Панчук 

Н.П.,  Довгань 

О.С., 

Кучинська І.О. 

Навчаль

но-

методич

ний 

посібни

к 

Виробнича (педагогічна) 

практика: програма і 

методичні рекомендації 

до організації та 

проведення практики 

здобувачів рівня вищої 

освіти «бакалавр» 

напряму підготовки 

6.010102 Початкова 

освіта: навч.-метод. посіб. 

/ редкол.: Московчук Л. Кам’янець-Подільський.  140 с. 2019  



М. (відп. ред.) та ін. 

Довгань О.С. 

Наукова 

стаття 

Проблема неуспішності 

молодших школярів у 

сучасних психолого-

педагогічних 

дослідженнях та творчому 

доробку В. О. 

Сухомлинського  

Педагогічна освіта: теорія і 

практика : збірник наукових 

праць[внесений до Переліку 

наукових фахових видань 

України з педагогічних наук 

та до міжнародної науко 

метричної бази INDEX 

COPERNICUS]  Кам’янець-

Подільський національний 

університет імені Івана 

Огієнка; Інститут педагогіки  

НАПН України  [гол. ред. 

Лабунець В.М.]. –- 

Кам’янець-Подільський.  

Вип.27 

(2-2019). 

– Ч.2. 

С.243-

249 2019 

Видання 

України, 

включене до 

міжнародних 

наукометрични

х баз 



Довгань О.С. 

Наукова 

стаття 

Мнемотехніка – 

технологія ефективного 

засвоєння інформації в 

умовах сучасної освіти   

Збірник матеріалів ІІІ 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Від 

творчого педагога до творчої 

дитини: гармонія 

партнерської взаємодії» // 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнко, кафедра 

теорії та методик дошкільної 

освіти, управління освіти і 

науки Кам’янець-Подільської 

міської ради: [відпов. секр. 

І.Л. Пукас].  – Київ: “Центр 

учбової літератури” 
С. 171-

177  

Нефахове 

видання 

України 

Довгань О.С.

  

Наукова 

стаття 

Формування естетичних 

смаків молодших 

школярів засобами 

природи   .  

Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного 

університету імені Івана 

Огієнка: збірник за 

підсумками звітної наукової 

конференції викладачів, 

докторантів і аспірантів у 3-х 

томах. -  Кам’янець-

Подільський:. Кам’янець-

Подільський національний 

Вип. 18. -  

Т. 3, 

С.119-

120 2019 

Нефахове 

видання 

України 



університет імені Івана 

Огієнка 

Довгань О.С. , 

Бахмат Н.В, 

Мєлєкєсцева 

Н.В, Гудима 

Н.В., 

Московчук 

Л.М. 

Навчаль

но-

методич

ний 

посібни

к 

Навчальна пропедевтична 

практика в закладах 

початкової освіти: 

програма і методичні 

рекомендації до 

організації та проведення 

практики здобувачів рівня 

вищої освіти «бакалавр» 

спеціальності 013 

Початкова освіта денної 

та заочної форм навчання 

: / редкол.: Довгань О. С. 

(відп. ред.) та ін.  Кам’янець-Подільський  88 с. 2020  



Ковальчук О.В, 

Довгань О.С 

Колекти

вна 

моногра

фія 

Проблема виховання 

гуманності у дітей 

молодшого шкільного 

віку: психолого-

педагогічний аспект 

Фахова підготовка вчителя 

початкової школи в умовах 

реформування освіти: 

колективна монографія/ за 

ред.. Н.В.Бахмат, Н.В.Гудими 

Київ: Міленіум С. 65-74   2020.  

Довгань Е. 

Научная 

статья 

Влияние читательских 

интересов на 

читательскую 

самостоятельность 

младших школьников»,–  

Сборник статтей 

Международнай  научно-

практической конференции, 

посвященной  29-ой 

годовщине  Комратского 

национального университета 

«Наука, образование, 

культура», Комрат 
Т.3, С. 

282-2 86 2020.    

 

 
 

 


