
Наукові публікації кандидата філологічних наук, доцента кафедри теорії та 

методик початкової освіти  

Мєлєкєсцевої Наталії Василівни за 2015-2020 рр. 

 

Автор та 

співавтори 

Вид 

публікації 

Назва публікації Видання / суб’єкт 

реєстрації. Назва  

№ 

видання 

Рік  Характеристики 

видання 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Морфолого-

синтаксична 

реалізація 

двокомпонентної 

моделі з 

предикатами 

наявності / 

відсутності 

Збірник наукових 

праць молодих 

вчених 

Кам’янець-По-

дільського 

національного уні-

верситету імені 

Івана Огієнка. – 

Кам’янець-

Подільський : 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка. 

Вип. 6 2015  

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Ментальні карти 

як засіб 

формування 

іншомовної 

лексичної 

компетенції учнів 

початкових класів 

Збірник 

матеріалів 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції 

молодих вчених 

«Інноваційні 

технології 

навчання як 

головна 

передумова 

компетентнісного 

і світоглядного 

становлення 

особистості» (26 

березня 2015 р.). – 

Кам’янець-

Подільський : 

ТОВ «Друкарня 

Рута». 

 2015  

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Особливості 

семантико-

синтаксичної 

структури речень 

із предикатами 

наявності /  

Наукові праці 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка : 

Вип. 38 2015 Вітчизняне  

фахове видання 

України 



відсутності Філологічні нау-

ки. Кам’янець-

Подільський : 

Аксіома.  

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Ментальні карти 

як засіб 

організації 

самостійної 

роботи студентів 

із іншомовним 

лексичним 

матеріалом 

Наукові праці 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка : 

збірник за підсум-

ками звітної 

наукової конфе-

ренції викладачів, 

докторантів і 

аспірантів. 

Кам’янець-Поді-

льський :  

Кам’янець-Поді-

льський на-

ціональний уні-

верситет імені 

Івана Огієнка. 

Вип. 14, 

Т. 3 

2015  

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Семантична 

категорія 

наявності / 

відсутності 

в контексті 

вивчення дієслова 

на уроках 

української мови 

в початковій 

школі 

Педагогічна 

освіта : теорія і 

практика : збірник 

наукових праць. 

Кам’янець-

Подільський : 

Видавець 

ПП Зволейко Д. Г 

 

Вип. 18 

(1-2015) 

2015 Вітчизняне  

фахове видання 

України 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Засоби 

мнемотехніки при 

вивченні 

іншомовної 

лексики у ВНЗ 

Оновлення 

змісту, форм та 

методів навчання 

і виховання в 

закладах освіти : 

збірник наукових 

праць. Наукові 

записки 

Рівненського 

державного 

гуманітарного 

університету.  

Рівне : РДГУ. 

Вип. 12 

(55).  

Ч. 2 

2015 Вітчизняне  

фахове видання 

України 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Скрайбінг як 

засіб візуалізації 

Збірник наукових 

праць молодих 

Вип. 7 2016  



іншомовного 

навчального 

матеріалу 

у ВНЗ 

вчених 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка. 

Кам’янець-

Подільський :  

Кам’янець-Поді-

льський на-

ціональний уні-

верситет імені 

Івана Огієнка. 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Інтерактивні 

технології 

кооперативного 

навчання як засіб 

розвитку 

зв’язного 

мовлення 

молодших 

школярів на 

уроках 

української мови 

Неперервна 

педагогічна 

освіта в Україні: 

стан, проблеми, 

перспективи : 

матеріали 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

інтернет-

конференції, м. 

Умань, 22 квітня 

2016 року // 

FOLIA 

COMENIANA : 

вісник Польсько-

української 

науково-

дослідної 

лабораторії 

дидактики імені 

Я. А. 

Коменського / 

гол.ред. Муковіз 

О. П. Умань : 

ФОП Жовтий 

О. О. 

 2016  

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Кейс-метод як 

форма 

інтерактивного 

навчання 

студентів 

англійської мови 

Збірник 

матеріалів 

ІІ Всеукраїнської 

науково-

практичної 

конференції 

молодих вчених 

«Сучасні 

тенденції у 

 2016  



розвитку науки 

та освіти» (24 

березня 2016 р.). 

Кам’янець-

Подільський : 

ТОВ «Друкарня 

Рута». 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Формули 

мовленнєвого 

етикету на уроках 

англійської мови в 

початковій школі 

Наукові праці 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка : 

збірник за підсум-

ками звітної 

наукової конфе-

ренції викладачів, 

докторантів і 

аспірантів : у 3 т. 

Кам’янець-Поді-

льський :  

Кам’янець-Поді-

льський на-

ціональний уні-

верситет імені 

Івана Огієнка. 

Вип. 15, 

Т. 3 

2016  

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Інтерактивні 

технології як засіб 

розвитку зв’язного 

мовлення 

молодших 

школярів 

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. 20 

(1-2016), 

Ч. 2 

2016 Видання 

України, 

внесене до 

міжнародних 

наукометричних 

баз 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології у 

процесі вивчення 

прикметника на 

Педагогічна 

освіта : теорія і 

практика. 

Збірник наукових 

праць / 

Вип. 21 

(2-2016), 

Ч.2 

2016 Видання 

України, 

внесене до 

міжнародних 

наукометричних 



уроках 

української мови 

в початкових 

класах 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка ; 

Інститут 

педагогіки 

НАПН України 

[гол.ред. 

Лабунець В.М.]. 

Кам’янець-

Подільський.  

баз 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Реалізація 

предикатів 

наявності / 

відсутності з 

додатковою 

семою ознаки в 

семантико-

синтаксичній 

структурі речення 

Наукові праці 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка: 

Філологічні нау-

ки. Кам’янець-

Подільський : 

Аксіома.  

Вип. 42 2016 Видання 

України, 

внесене до 

міжнародних 

наукометричних 

баз 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Навчання 

рідномовних 

обов’язків учнів 

початкових класів 

у культурно-

освітній концепції 

Івана Огієнка 

Іван Огієнко і 

сучасна наука та 

освіта : науковий 

збірник : серія 

філологічна / 

[редкол. : Л. М. 

Марчук (гол. 

ред.), В. П. 

Атаманчук (відп. 

ред.) та ін.]. 

Кам’янець-

Подільський : 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка.  

Вип. 

ХІV 

2017 Видання 

України, 

внесене до 

міжнародних 

наукометричних 

баз 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Технології 

розвитку 

зв’язного 

мовлення 

молодших 

школярів 

Педагогічна 

освіта: теорія і 

практика : 

Збірник наукових 

праць / 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Вип. 22 

(1-2017), 

Ч.2 

2017 Видання 

України, 

внесене до 

міжнародних 

наукометричних 

баз 



Івана Огієнка ; 

Інститут 

педагогіки 

НАПН України 

[гол. ред. 

Лабунець В.М.]. 

Кам’янець-

Подільський. 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Навчання 

англійської мови 

молодших 

школярів у 

контексті 

оновленої 

програми з 

іноземної мови 

Наукові праці 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка : 

збірник за підсум-

ками звітної 

наукової конфе-

ренції викладачів, 

докторантів і 

аспірантів.  

Кам’янець-Поді-

льський :  

Кам’янець-Поді-

льський на-

ціональний уні-

верситет імені 

Івана Огієнка. 

Вип. 16, 

Т. 3 

2017  

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології 

розвитку 

зв’язного 

мовлення учнів 

початкових класів 

Актуальні 

проблеми 

сучасної 

психодидактики: 

філософські, 

психологічні та 

педагогічні 

аспекти : 

Матеріали 

Першої 

Міжнародної 

Інтернет-

конференції, м. 

Умань, 27 квітня 

2017 року // 

FOLIA 

COMENIANA : 

вісник Польсько-

української 

науково-

дослідницької 

лабораторії 

 2017  



психодидактики 

імені Я. 

А. Коменського / 

гол. ред. 

Осадченко І. І. 

Умань : ФОП 

Жовтий О.О. 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Інтерактивні 

технології як 

засіб формування 

аудіативних умінь 

і навичок учнів 

початкових класів 

на уроках 

української мови 

Збірник наукових 

праць молодих 

вчених 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка. 

Кам’янець-Поді-

льський :  

Кам’янець-Поді-

льський на-

ціональний уні-

верситет імені 

Івана Огієнка. 

Вип. 8 2017  

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Інтерактивні 

технології 

навчання 

української мови 

(за професійним 

спрямуванням) у 

вищих 

навчальних 

закладах 

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. 23 

(2-2017), 

Ч.2 

2017 Видання 

України, 

внесене до 

міжнародних 

наукометричних 

баз 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Сучасна 

українська дитяча 

література як 

засіб формування 

культури 

мовлення 

молодших 

школярів 

Педагогічна 

освіта: теорія і 

практика. 

Збірник наукових 

праць / 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Вип. 24 

(1-2018), 

Ч.2 

2018 Видання 

України, 

внесене до 

міжнародних 

наукометричних 

баз 



Івана Огієнка ; 

Інститут 

педагогіки 

НАПН України 

[гол.ред. 

Лабунець В.М.]. 

Кам’янець-

Подільський. 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Формування 

національно-

мовної 

особистості 

майбутніх 

учителів 

початкових класів 

на основі 

рідномовних 

обов’язків Івана 

Огієнка 

Іван Огієнко і 

сучасна наука та 

освіта : науковий 

збірник : серія 

філологічна / 

[редкол. : Л. М. 

Марчук (гол. 

ред.), О. А. 

Рарицький (відп. 

ред.) та ін.]. 

Кам’янець-

Подільський : 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка. 

Вип. ХV 2018 Видання 

України, 

внесене до 

міжнародних 

наукометричних 

баз 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Компетентнісний 

підхід у 

підготовці 

вчителя Нової 

української 

школи як агента 

змін 

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 

2018 Видання 

України, 

внесене до 

міжнародних 

наукометричних 

баз 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Особливості 

формування 

англомовної 

фонетичної 

компетентності 

учнів початкової 

Наукові праці 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка : 

Вип. 17, 

Т. 3 

2018  



школи збірник за підсум-

ками звітної 

наукової конфе-

ренції викладачів, 

докторантів і 

аспірантів : у 3 т. 

Кам’янець-Поді-

льський :  

Кам’янець-Поді-

льський на-

ціональний уні-

верситет імені 

Івана Огієнка. 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Формування 

національної 

свідомості 

молодших 

школярів 

засобами 

українського 

дитячого 

фольклору 

Нові стратегії 

розвитку 

початкової освіти 

в умовах 

євроінтеграції. 

Збірник 

матеріалів 

Всеукраїнської 

науково-

практичної 

онлайн-

конференції з 

міжнародною 

участю. 16 травня 

2018 р. Івано-

Франківськ: 

Видавець Кушнір 

Г. М. 

 2018  

Мєлєкєсцева 

Н.В., Гудима 

Н.В. 

Навчальний 

посібник 

Тлумачний 

словник шкільної 

лексики 

(початкова 

школа) 

Кам’янець-

Подільський : 

Аксіома.  

 

 2018  

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Бахмат Н.В. 

Гнатенко 

О.С. 

Гудима Н.В. 

Кучинська 

І.О. 

Московчук 

Л.М. 

Столяренко 

О.Б. 

Навчально-

методичний 

посібник 

Педагогічна 

асистентська 

практика: 

програма та 

методичні 

рекомендації до 

організації та 

проведення 

практики для 

здобувачів денної 

та заочної форм 

навчання 

Кам’янець-

Подільський : 

Аксіома.  

 2018  



спеціальності 013 

Початкова освіта   

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Монографія Реалізація 

предикатів 

наявності / 

відсутності в 

семантико-

синтаксичній 

структурі речення 

 

Кам’янець-

Подільський : 

Видавець ПП 

Зволейко Д.Г.  

 2018  

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Бахмат Н.В. 

Гудима Н.В. 

Лабунець 

В.М. 

Каньоса Н.Г. 

та ін. 

Монографія 

(колективна) 

Педагогічний 

факультет: історія 

та сучасність : 

[монографія] / 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка ; 

редкол. : (голов. 

ред.), Бахмат Н. 

В. (заст. голов. 

ред.), (відп. секр.), 

Гудима Н. В. 

(мовн. ред.). 

Кам’янець-

Подільський : 

Аксіома. 

 2018  

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Навчання 

іноземної мови 

молодших 

школярів із 

особливими 

освітніми 

потребами  

 

Педагогічна 

освіта: теорія і 

практика : зб. 

наук. праць. 

Кам’янець-Поділ. 

нац. ун-т ім. 

І. Огієнка ; Ін-т 

педагогіки 

НАПН України 

[гол. ред. 

Лабунець В. М.]. 

Кам’янець-

Подільський : 

Зволейко Д.Г. 

Вип. 26 

(1-2019). 

Ч. 2. 

2019 Видання 

України, 

внесене до 

міжнародних 

наукометричних 

баз 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Розвиток 

критичного 

мислення 

молодших 

школярів 

засобами сучасної 

української 

дитячої 

літератури  

Педагогічна 

освіта: теорія і 

практика : зб. 

наук. праць. 

Кам’янець-Поділ. 

нац. ун-т ім. 

І. Огієнка ; Ін-т 

педагогіки 

НАПН України 

Вип. 27 

(2-2019). 

Ч. 2. 

2019 Видання 

України, 

внесене до 

міжнародних 

наукометричних 

баз 



 [гол. ред. 

Лабунець В. М.]. 

Кам’янець-

Подільський : 

Зволейко Д.Г. 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Ідеї Івана Огієнка 

в сучасній 

практиці мовної 

підготовки  

вчителя 

початкових класів  

 

Іван Огієнко і 

сучасна наука та 

освіта : науковий 

збірник : серія 

філологічна / 

[редкол. : Л. М. 

Марчук (гол. 

ред.), 

О. А. Рарицький 

(відп. ред.) та 

ін.]. Кам’янець-

Подільський : 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка. 

Вип. 

ХVІ 

2019 Вітчизняне  

фахове видання 

України 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Гудима Н.В.  

Бахмат Н.В. 

Дорож І.А. 

Московчук 

Л.М. 

Ковальчук 

А.Ф. 

Навчально-

методичний 

посібник 

Навчально-

виховна практика 

в початковій 

школі: програма і 

методичні 

рекомендації до 

організації та 

проведення 

практики 

здобувачів рівня 

вищої освіти 

«бакалавр» 

спеціальності 013 

Початкова освіта. 

Кам’янець-

Подільський 

 2019  

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Гудима Н.В.  

Бахмат Н.В. 

Московчук 

Л.М. 

Довгань О.С. 

 

Навчально-

методичний 

посібник 

Педагогічна 

практика в 

початковій школі: 

програма і 

методичні 

рекомендації до 

організації та 

проведення 

практики 

здобувачів рівня 

вищої освіти 

«магістр» 

Кам’янець-

Подільський 

 2019  



спеціальності 012 

Дошкільна освіта 

(за освітньою 

програмою 

Дошкільна освіта) 

з додатковою 

спеціальністю 013 

Початкова освіта. 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Гудима Н.В.  

Бахмат Н.В. 

Дорож І.А. 

Московчук 

Л.М. 

Ковальчук 

А.Ф. 

Панчук Н.П. 

Довгань О.С. 

Кучинська 

І.О. 

Навчально-

методичний 

посібник 

Виробнича 

(педагогічна) 

практика: 

програма і 

методичні 

рекомендації до 

організації та 

проведення 

практики 

здобувачів рівня 

вищої освіти 

«бакалавр» 

напряму 

підготовки 

6.010102 

Початкова освіта. 

Кам’янець-

Подільський 

 2019  

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Підготовка 

майбутнього 

вчителя 

англійської мови 

початкової школи 

відповідно до 

концепції НУШ  

Наукові праці 

Кам’янець-

Подільського 

національного 

університету імені 

Івана Огієнка : 

збірник за підсум-

ками звітної 

наукової конфе-

ренції викладачів, 

докторантів і 

аспірантів. 

Кам’янець-

Подільський :  

Кам’янець-Поді-

льський на-

ціональний уні-

верситет імені 

Івана Огієнка.  

 2019  

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Наукова 

стаття 

Навчання 

іноземної мови 

молодших 

школярів із 

порушеннями 

Сучасні 

технології 

початкової 

освіти: реалії та 

перспективи : 

 2019  



слуху та 

мовлення  

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. 

Мєлєкєсцева 

Н. 

Гудима Н. 

Ковальчук О. 

 

Наукова 

стаття 

Партнерська 

взаємодія сім’ї і 

школи в контексті 

сучасного 

освітнього 

процесу 

Vzdelávanie a 

spoločnosť V : 

Medzinárodný 

nekonferenčný 

zborník. Prešovs 

ká univerzita v 

Prešove. 

 2020  

Мелекесцева 

Н. 

Гудыма Н. 

 

Наукова 

стаття 

Роль 

компететностного 

подхода в 

подготовке 

учителя 

начальных 

классов Новой 

украинской 

школы 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Наука, 

образование, 

культура» : 

Сборник статей / 

науч. ком.: 

Захария С.К. 

(председатель) [и 

др.]. Комрат : 

КГУ. 

 2020  

Мєлєкєсцева 

Н. 

Наукова 

стаття 

Оновлення змісту 

літературної 

освіти як засіб 

підвищення 

читацької 

компетентності 

Сучасні 

технології 

початкової 

освіти: реалії та 

перспективи: 

збірник наукових 

Випуск 

2 

2020  



молодших 

школярів 

праць. 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка, 

педагогічний 

факультет, 

кафедра теорії та 

методик 

початкової 

освіти; редкол.: 

Н.В. Бахмат, Н.В. 

Гудима, О.В. 

Ковальчук. Київ : 

Міленіум. 

Мєлєкєсцева 

Н.  

Гудима Н. 

Наукова 

стаття 

Розвиток 

критичного 

мислення 

молодших 

школярів: 

стратегії роботи з 

творами сучасної 

української 

літератури для 

дітей 

Фахова 

підготовка 

вчителя 

початкової 

школи в умовах 

реформування 

освіти : 

колективна 

монографія / за 

ред.:  Н.В. 

Бахмат, Н.В. 

Гудими. Київ : 

Міленіум. 

 2020  

Мєлєкєсцева 

Н.В.  

Гудима Н.В.  

Олинець Т.В. 

Навчально-

методичний 

посібник 

Виробнича 

практика з 
англійської / 

німецької мови в 

початковій школі: 

програма і 

методичні 
рекомендації до 

організації та 

проведення 

практики 

здобувачів рівня 

вищої 
освіти «магістр» 

спеціальності 013 

Початкова освіта 

з додатковою 

спеціальністю 014 

Середня освіта 

(Мова і 

Кам’янець-

Подільський 

 2020  



література 

(англійська / 

німецька). 

Довгань О.С. 

Бахмат Н.В. 

Гудима Н.В. 

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Московчук 

Л.М. 

Навчально-

методичний 

посібник 

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. 

Кам’янець-

Подільський 

 2020  

Мєлєкєсцева 

Н.В. 

Гудима Н.В.  

Бахмат Н.В. 

Дорож І.А. 

Московчук 

Л.М. 

Ковальчук 

О.В. 

Навчально-

методичний 

посібник 

Навчальна 

педагогічна 

практика в 

закладах 

початкової освіти: 

програма і 

методичні 

рекомендації до 

організації та 

проведення 

практики 

здобувачів рівня 

вищої освіти 

«бакалавр» 

спеціальності 013 

Початкова освіта. 

Кам’янець-

Подільський 

 2020  

 

 

 

 

 


