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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

15 жовтня 2020 року 

 

СЕКЦІЯ 1 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЗМІНИ 

ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ 

 

Керівник секції:     Бахмат Наталя, доктор педагогічних наук, 

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

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
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Коломієць Ю., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університет імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Демченко О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського)  
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Горбатюк Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
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Ка'мянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

 

Педагогічні умови формування громадянської свідомості майбутніх 

учителів початкової школи 

Казьмірчук Наталя, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри початкової освіти Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського 

 



Педагогічні умови формування моральної культури майбутніх 

вчителів початкових класів 

Дем’янишина О., магістрантка  Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (науковий 

керівник – Казьмірчук Н.С., доцент кафедри початкової освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського) 

 

Підготовка вчителів початкової школи до застосування цифрових 

технологій на уроках іноземної мови 

Олеся Жовнич,  кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри методики навчання іноземних мов Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

 

Готовність учителя до організації та проведення фізкультхвилинок 

як засобу розвитку емоційного спілкування молодших школярів 

Гудима Наталя, завідувач кафедри теорії та методик початкової 

освіти, кандидат філологічних наук, доцент Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Готовність учителя до розвитку в учнів емоційного іншомовного 

спілкування в мовах Нової української школи  

Олинець Тетяна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Готовність здобувачів вищої освіти для забезпечення викладання 

змістових ліній освітньої галузі «Дизайн і технології» 

Дорож Ірина, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри теорії та 

методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка; Ковальчук Анатолій, старший викладач 

кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Парадигмальні підходи до шкільної освіти та підготовка вчителів 

початкових класів 

Василюк Алла, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського 

 

Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних 

закладів в умовах особистісноорієнтованого навчання як педагогічна 

проблема 

Маїк Зоряна, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Каньоса Н.Г., кандидат 



психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) 

 

Формування психологічної культури майбутніх фахівців засобом 

інноваційних освітніх технологій 

Ковальчук Альона, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Каньоса Н.Г., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії 

та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка) 

 

Професійна мобільність як чинник формування 

конкурентоспроможної особистості сучасного педагога 

Маленька Наталія, директор  Кам’янець-Подільського ДНЗ №19 

«Калинка»  

 

Творчий потенціал у структурі професійно значущих якостей 

педагога  дошкільної і початкової ланок освіти 

Ясніцька Ольга, вихователь-методист Кам’янець-Подільського ДНЗ 

№19 «Калинка» 

 

Співпраця з батьками вихованців в умовах карантину: шляхи, 

форми, досвід, результат  

Марущак Ірина, директор Кам’янець-Подільського ДНЗ №1 

«Барвінок»  

 

Сучасний погляд на проблему професійного саморозвитку педагога 

закладу дошкільної і початкової освіти 

Черній Оксана, вихователь-методист Кам’янець-Подільського ДНЗ 

№1 «Барвінок» 

 

Комунікативні аспекти професійної підготовки майбутніх педагогів 

Оліяр Марія, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки 

початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Формування світоглядної культури майбутніх учителів засобами 

мистецтва 

Клепар Марія, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 

Наукова мовна культура майбутнього магістра педагогіки як основа 

професійної діяльності дослідника  



Білавич Галина, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Формування літературознавчої компетентності майбутніх 

учителів початкової школи як педагогічна проблема 

Багрій Марія, кандидат філологічних наук, докторантка ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Модель формування ікт-компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів 

Власій Олеся, кандидат технічних наук, доцент, докторантка ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Творча спадщина Василя Сухомлинського як чинник формування 

читацької культури студентів  

Розман Ірина, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

англійської філології та методики викладання іноземних мов Мукачівського 

державного університету 

 

Література Прикарпаття як чинник формування духовних 

цінностей студентів 

Данилюк-Клубочкіна Тетяна, аспірантка ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Проблеми науково-дослідницької діяльності студентів у закладах 

вищої освіти України 

Савчук Борис, доктор історичних наук, професор, професор кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Супарика ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Професійна адаптація студентів спеціальності Початкової освіта 

до навчання в закладі вищої освіти 

Ілійчук Любомира, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Теоретичні аспекти діагностування готовності майбутніх 

учителів до проектного навчання в закладах загальної середньої освіти  

Бей Ірина, аспірантка кафедри теорії та методики дошкільної і 

спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 

 



Використання європейського досвіду у підготовці майбутніх 

фахівців до організації освітнього процесу в початковій школі з 

інклюзивними класами навчання 

Матвеєва Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Система формування професійної надійності майбутніх учителів 

початкової школи 

Довбенко Світлана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Підготовка майбутніх фахівців НУШ до формування 

компетентностей молодших школярів у сфері техніки та технологій 

Бабельська Людмила, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Підготовка вчителів початкової школи до використання 

мультимедіа на уроках української мови 

Мацук Людмила, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії 

та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ "Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника" 

 

Виховання патріотичних цінностей у майбутніх учителів 

початкової школи 

Загоруйко Наталія, викладач кафедри фахових методик та 

інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Сутнісні характеристики вчителя початкових класів як суб’єкта 

творчої педагогічної діяльності 

Кравчук Оксана, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації 

самостійної роботи учнів на уроках математики 

Шевчук Ірина, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових 

методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Особливості формування інформаційно-комп’ютерної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи 



Гаращук Євгеній, аспірантка кафедри фахових методик та 

інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до економічного 

виховання учнів 

Чучаліна Юлія, викладач-стажист кафедри фахових методик та 

інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Проблеми і перспективи навчання майбутніх учителів початкової 

школи в умовах вимушеного дистанта 

Бахмат Наталя, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Атестація вчителів музичного мистецтва: закон, права і процедура 

Бачинський Дмитро, аспірант Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Професійна самореалізація здобувачів фахової передвищої освіти в 

умовах реформування 

Сидорук Л., аспірантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Використання дистанційних освітніх технологій як інноваційна 

технологія навчання здобувачів освіти 

Ситник Петро, аспірант Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Формування мeдіаграмотності в майбутніх учитeлів Новоі 

украінськоі школи 

Вітюк Валентина, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії і методики початкової освіти Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

 



Створення професійного профілю вчителя початкових класів в 

освітніх програмах як науково-практична проблема освітології 

Федій Ольга, завідувач кафедри початкової освіти, природничих і 

математичних дисциплін та методик їх викладання, доктор педагогічних 

наук, професор Полтавського національного педагогічного університету 

імені В.Г.Короленка 

 
Формування культури віртуального спілкування майбутніх 

учителів початкової школи в умовах дистанційного навчання 

Кулімова Юлія, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка 

 

Медіаосвіта майбутніх учителів початкової школи 

Процай Людмила, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка 

 

СЕКЦІЯ 2 

 

ІНТЕГРАЦІЯ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ В 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Керівник секції:         Миронова Світлана, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри, професор кафедри корекційної педагогіки та 

інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка 

 

Секретар:                      Скидан Тетяна, магістрантка  Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

 

Інтеграційні процеси в системі мовно-літературної підготовки 

сучасного школяра 

Мозолюк Оксана, старший викладач кафедри української мови 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Психологічний тренінг як засіб регулювання установок учасників 

навчально-виховного процесу щодо інтеграції 

Жиляк Наталія, кандидат психологічних наук, викладач Подільського 

спеціального навчально-реабілітаційного, соціально-економічного коледжу 



Прийоми стимулювання учнів з особливими освітніми потребами 

до навчальної діяльності 

Миронова Світлана, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри, професор кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка 

 

Формування соціальних навичок  у молодших школярів з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання 

Дмітрієва Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Роль вчителя початкових класів у команді психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами 

Докучина Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Психологічна готовність дітей із порушенням зору до навчання  у 

школі 

Михальська Світлана, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Особливості партнерської взаємодії вчителів початкової школи з 

батьками учнів з ООП в інклюзивному закладі 

Буйняк Мар'яна, кандидат психологічних наук, асистент кафедри 

корекційної педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

До проблеми формування колективу учнів інклюзивного класу в 

умовах НУШ 

Чопік Олена, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної 

педагогіки та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

        

Роль педагога у формуванні стресостійкості  дітей у інклюзивному 

закладі 

Марціновська Ірина, асистент кафедри корекційної педагогіки та 

інклюзивної освіти Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка 

 

Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів в умовах 

інтеграції 



Скидан Тетяна, магістрантка  Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Мартіна О.В., 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка) 

 

Роль інтеграції навчальної діяльності у формуванні ключових 

життєвих компетентностей молодших школярів 

Павленко Юлія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка 

 

Формування цілісної картини світу у молодших школярів на уроках 

«Я досліджую світ» 

Цуркан Таісія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та методики початкової освіти Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича 

 

Інтеграція в початковій школі як могутній дидактичний засіб 

формування цілісної системи знань в свідомості молодших школярів 

Романова Оксана, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти Хмельницького 

ОІППО 

 

 

СЕКЦІЯ 3 

 

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ У ПОЧАТКОВІЙ ЛАНЦІ НАВЧАННЯ 

 

Керівник секції:         Третяк Наталя, кандидат філологічних наук, 

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

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Секретар:       Ревуцька Альона, магістрантка Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Неперервність формування життєвих компетентностей 

молодших школярів через компетентно спрямовані домашні завдання 

Гречанюк Інна, вчитель початкових класів вищої категорії, вчитель-

методист, старший вчитель Кам’янець-Подільського  НВК №14; Малишева 



Ганна,  вчитель початкових класів вищої категорії, вчитель-методист, 

старший вчитель Кам’янець-Подільського  НВК №14 

 

Музико-терапевтична педагогіка як соціокультурний елемент 

формування комунікативних навичок молодших школярів на уроках 

англійської мови 

Мельник Марина, вчитель англійської мови, вчитель вищої категорії 

навчально-виховного комплексу №14 у складі спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I ступеня з поглибленим вивченням англійської 

мови та гімназії 

 

Вплив внутрішньо-сімейної взаємодії на соціалізацію дітей 

молодшого шкільного віку 

Шамрай Віта, магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Годлевська В. Ю., доктор історичних наук, професор Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

 

Формування комунікативної компетентності учнів початкових 

класів закладів загальної середньої освіти з навчанням мовами 

національних меншин 

Хорошковська-Носач Тетяна, науковий співробітник відділу 

навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту 

педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

 

Засоби формування соціокультурної компетентності учнів 

молодших класів на уроках іноземної мови  

Городиська Оксана, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка 

 

Формування життєвих компетентностей молодших школярів у 

початковій ланці навчання 

Сідорська Лілія, вчитель початкових класів Циківської ЗОШ І-ІІ 

ступенів, с. Цикова Чемеровецького району Хмельницької області 

 

Розвиток рухових якостей у дітей молодшого шкільного віку 

Кузнєцова Алла, магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Олійник Н.А., доцент, кандидат педагогічних наук Вінницького державного 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) 

 

Творча самореалізація молодших школярів в інклюзивному 

освітньому середовищі 



Радчук Ольга, магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Любчак Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) 

 

Вистава, як прийом розвитку soft skills молодших школярів 

Радчук Богдан, магістрант Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Барановська І.Г., кандидат педагогічних наук, доцент Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського) 

 

Засоби розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного 

віку 

Ревуцька Альона, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Федорчук В.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 

управління навчальним закладом Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Психолого-педагогічний супровід розвитку інтелектуальної 

рефлексії у молодшому шкільному віці 

Карвацька Ірина, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університет імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Савицька О.В., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

психології освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка)  

 

Проблема розвитку волі у психологічній науці 

Суха Ірина, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Савицька О.В. 

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка)  

 

Творчий потенціал: сутність поняття та вікові особливості 

становлення в молодшому шкільному віці 

Деркач Марина, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Савицька О.В. 

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка)  

 

Використання тренінгу міжкультурної комунікації та 

компетентності у розвитку етнічної свідомості молодших школярів  

Звоздецька Віра, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Савицька О.В., 



кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка)  

 

Формування ключових компетентностей на уроках інтегрованого 

курсу “Я досліджую світ”  

Кошляк Діана, магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Григорович О.П., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової 

освіти, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського) 

 

Психолого-педагогічні умови розвитку комунікативної 

компетентності студентів у процесі проведення тренінгових занять 

Людмила Любчак,  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри початкової освіти Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського 

 

Теоретичні основи розвитку soft skill у молодших школярів в умовах 

Нової української школи 

Гаюк О., логопед  дитячого центру ЛогоКлуб, м. Вінниця (науковий 

керівник – Король А. В., асистент кафедри дошкільної освіти Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) 

 

Методи та особливості формування життєвих компетентностей 

під час освітнього процесу у дітей молодшого шкільного віку 

Харченко М., студентка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського, вихователь Дитячого центру 

«ЛогоКлуб», м. Вінниця (науковий керівник – Король А.В., асистент кафедри 

дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського) 

 

Web-квести у формуванні ключових компетентностей молодших 

школярів 

Шикиринська Олександра, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського 

 

Теоретичні основи формування комунікативно-мовленнєвої 

компетентності молодших школярів 

Герасименко І., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Комарівська Н.О., доцент кафедри початкової освіти, кандидат філологічних 

наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського) 

 



Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів 

на уроках української мови 

Третяк Наталя, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

Компетентнісний підхід до розвитку креативності молодших 

школярів на уроках мовно-літературної освітньої галузі: теоретичний 

аспект 

Каліновська Антоніна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Гудима Н.В., завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат 

філологічних наук, доцент Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Технологія «Mind map» як ефективний засіб формування лексичної 

комунікативної компетентності молодших школярів в умовах Нової 

української школи 

Хоміцька Анна, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Олинець Т.В., 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка) 

 

Кроскультурні цінності молодших школярів як передумова 

формування соціокультурних компетентностей у Новій українській 

школі 

Брила Ілона, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (Науковий керівник – Олинець Т.В., 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка) 

 

Шляхи формування предметно-технологічних компетентностей 

здобувачів початкової освіти 

Бабенкова Марина, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Дорож І.А., кандидат педагогічних наук, асистент кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка) 

 

Соціальна компетентність молодшого школяра у результатах 

початкової освіти 



Бібік Надія, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу Інститут педагогіки НАПН України; Павлова Тетяна, 

науковий співробітник відділу Інститут педагогіки НАПН України 
 

Технологія сторітеллінгу в розвитку комунікативної 

компетентності  учнів 1-2 кл.   

Мафтин Лариса, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; Бабич Надія, магістрантка 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Формування духовних цінностей у молодшого школяра Нової 

української школи 

Копчук-Кашецька Марія, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Ситуативно-мовленнєвий підхід до формування комунікативних 

умінь  молодших школярів 

Яремусь Ірина,  магістрантка ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Текст як засіб розвитку комунікативних умінь молодших школярів 

Івасюк Марія, магістрантка ДВНЗ "Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника" 

 

Формування трудових компетентностей у молодших школярів в 

інклюзивному класі 

Пісняк Валентина, аспірантка, викладач кафедри фахових методик та 

інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Методичні засади формування соціальної компетентності учнів 

початкової школи 

Капелюх Лілія, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. (науковий керівник – Мєлєкєсцева Н. В., 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка)  

 

Змістовий аспект поняття «громадянська компетентність» учня 

початкової школи 

Сухар Вікторія, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Мєлєкєсцева Н. В., 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової 



освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Формування ціннісного ставлення до навчання в контексті 

компетентнісного підходу та створення ситуації успіху 

Закальська Раїса, вчитель початкових класів, вчитель вищої категорії, 

вчитель-методист Кам’янець-Подільського навчально-виховного комплексу 

№14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови та гімназії  

 

Інтегративно-діяльнісні методи формування читацької 

компетентності молодших школярів як основа розвитку цілісного 

мислення 

Футоряк Людмила, вчитель початкових класів, вчитель вищої 

категорії, вчитель-методист Кам’янець-Подільського навчально-виховного 

комплексу №14 у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови та гімназії  

 

Формування комунікативних компетентностей молодших 

школярів засобами інноваційних технологій 

Стоцька Олена, вихователь групи продовженого дня Навчально-

виховного комплексу №9 ім. А. М. Трояна; Карпенко Тетяна, вчитель 

початкових класів Навчально-виховного комплексу №9 ім. А. М. Трояна 

 

Формування стратегічної компетентності молодших школярів на 

уроках іноземної мови 

Шимкова Богдана, магістрантка Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Особливості формування німецькомовної лексичної 

компетентності учнів початкової школи засобами дитячих пісень 

Подоляк Віта, магістрантка Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

“Spracherwerbskontexte beim Fremdsprachenlernen” 

Братиця Ганна, старший викладач кафедри німецької мови  

 

Соціокультурна компетентність у сучасному освітньому процесі 

Марчук Віта, магістрантка Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

Шляхи формування природознавчої компетентності молодших 

школярів у сучасній початковій школі 

Починок Євгенія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 



викладання Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка 

 

Екологічна стежка як засіб формування екологічної 

компетентності молодших школярів 

Макаренко Яна, асистент кафедри початкової освіти, природничих і 

математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка 

 

СЕКЦІЯ 4 

 

ТРАДИЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ У ФАХОВИХ МЕТОДИКАХ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Керівник секції:         Мартіна Олеся,  кандидат філологічних наук, 

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

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

 

Секретар:       Стефанюк Наталія, магістрантка Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

 

Розвиток мовної особистості учнів початкової школи у процесі 

вивчення граматичних тем 

Івашків Катерина, магістрантка Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (науковий керівник – 

Турко О.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

філологічних дисциплін початкової освіти Тернопільського національного 

педагогічного університет імені Володимира Гнатюка) 

 

Використання ігрових технологій у процесі вивчення української 

мови в початковій школі 

Ткачук Олена, вчитель початкових класів Циківської ЗОШ І-ІІ 

ступенів, с. Цикова Чемеровецького району Хмельницької області  

 

Формування пунктуаційних навичок молодших школярів у процесі 

засвоєння синтаксичних одиниць 

Зібровська Катерина, вчитель початкових класів Циківської ЗОШ І-ІІ 

ступенів, с. Цикова Чемеровецького району Хмельницької області 

 

Формування діалогічного мовлення молодших школярів на уроках 

іноземної мови 



Стефанюк Наталія, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Городиська О. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

іноземних мов Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка) 

 

Засоби розвитку критичного мислення молодших школярів на 

уроках іноземної мови  

Лисенко Юлія, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Городиська О. М., 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) 

 

Реалізація змістової лінії «Взаємодіємо усно» на уроках української 

мови у 3 класі 

Романишин Зоряна, магістрантка Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (науковий керівник – Романюк С. З., 

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та 

методики початкової освіти Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича) 

 

Best ways to engage young learners 

Галайбіда Оксана, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка імені Івана Огієнка 

 

Особливості навчання іноземній мові в першому класі Нової 

української школи 

Пухальська Ірина, вчитель вищої категорії, старший вчитель, вчитель 

англійської мови Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи №16 

 

Розвиток критичного мислення молодших школярів засобами 

стратегії «кероване читання» 

Шевчук Ніна, вчитель початкових класів, старший вчитель 

Великослобідської гімназії Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької 

області 

 

Сучасні підходи до розвитку читацьких інтересів школярів 

Завацька Юлія, вчитель початкових класів Великогавриловецької 

початкової школи імені Васільцова В.В. – героя «Небесної сотні» Кам’янець-

Подільського р-ну Хмельницької області 

 

Розвиток критичного мислення молодших школярів 



Полінська Зінаїда, вчитель початкових класів, вчитель вищої категорії 

Пановецької ЗОШ І-ІІ ст. Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької 

області 

 

Формування екологічно-доцільної поведінки молодших школярів у 

процесі проектної діяльності  

Сметанюк Іванна, магістрантка Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (науковий 

керівник – Григорович О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського) 

 

Підприємливість як ключова компетентність Нової української 

школи  

Кучерук Вікторія, магістрантка Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (науковий 

керівник – Григорович О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського) 

 

Інтегрований курс “Я досліджую світ” у реалізації завдань 

екологічного виховання молодших школярів 

Побережник Марія Вікторівна, студентка Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (науковий 

керівник – Григорович О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського) 

 

Формування позитивних мотивів навчання молодших школярів на 

уроках природознавства  

Березюк Оксана, магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Григорович О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського) 

 

Формування екологічної грамотності молодших школярів у процесі 

навчання 

Герасимчук Анастасія, магістрантка Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (науковий 

керівник – Григорович О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського) 

 



Проєктна діяльність як засіб формування екологічно-доцільної 

поведінки молодших школярів 

Горковлюк Анастасія, магістрантка Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (науковий 

керівник – Григорович О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського) 

 

Екологічне виховання молодших школярів як психолого-педагогічна 

проблема  

Лисько Оксана, магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Григорович О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського) 

 

Екологічна гра як засіб екологічного виховання молодших школярів 

Клим Ольга, магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Григорович О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського) 

 

Використання технологій критичного мислення у процесі 

викладання інтегрованого курсу “Я досліджую світ” 

Осецька Яна, магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Григорович О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського) 

 

Формування цілісної картини світу молодшого школяра засобами 

інноваційних технологій 

Сторч Аліна, магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Григорович О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського) 

 

Педагогічні умови розвитку творчого мислення молодших школярів 

у процесі навчання 

Педченко М., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Любчак Л.В., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук, 



доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського) 

 

Використання змісту навчальних дисциплін у формуванні 

моральних якостей учнів молодшого шкільного віку 

Волощук Н., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Любчак Л.В., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук, 

доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського) 

 

Психолого-педагогічні аспекти впливу батьківського авторитету 

на рівень вихованості молодшого школяра 

Балинська Ю., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Любчак Л.В., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук, 

доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського) 

 

Використання проблемних ситуацій у розвитку самостійності 

молодших школярів 

Ціпцюра М., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Любчак Л.В., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук, 

доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського) 

 

Формування навичок моральної поведінки молодших школярів 

засобами літературної спадщини В.О.Сухомлинського  

Геворкова Р., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (Науковий керівник – 

Любчак Л.В., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних наук, 

доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського) 

 

Система формування soft skills у дітей молодшого шкільного віку 

засобами проблемно-орієнтованого навчання (Problem-Based Learning) 

Король А., аспірантка Інституту спеціальної педагогіки та психології 

імені Миколи Ярмаченка НАПН України, асистент кафедри дошкільної 

освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського 

 

Особливості формування soft skills під час освітнього процесу у 

дітей молодшого шкільного віку 



Медун Л., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Лапшина І.М. кандидат педагогічних наук, професор кафедри дошкільної 

освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського) 

 

Формування гендерної культури у дітей молодшого шкільного віку 

Кісельова А., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Голюк О.А., кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри дошкільної 

освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського) 

 

Система формування soft skills у дітей молодшого шкільного віку у 

проєктній діяльності 

Мельник Н., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського ( науковий керівник – 

Крутій К.Л., професор кафедри дошкільної освіти Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) 

 

Методи мотивації молодших школярів з метою формування у них 

soft skills в початковій ланці навчання 

Сохацька І., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Савчук З.С., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського) 

 

Розвиток позитивної мотивації молодших школярів до навчання 

засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності 

Полянічук Ю., магістранка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (ауковий керівник – 

Шикиринська О.В., доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського) 

 

Особливості розвитку критичного мислення молодших школярів на 

уроках математики 

Надобко О., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Шикиринська О.В., доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського) 

 



Розвиток логічного мислення молодших школярів в процесі ігрової 

діяльності 

Д’яченко І., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (ауковий керівник – 

Шикиринська О.В., доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського) 

 

Взаємодія школи і родини у формуванні моральних цінностей 

молодших школярів 

Олійник Н., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Шикиринська О.В., доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського) 

 

Особливості формування згуртованості молодших школярів 

засобами тренінгових занять 

Ємільянова С., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Шикиринська О.В., доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат 

педагогічних наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського) 

 

Інтерактивні технології як об'єкт теоретичного аналізу 

Бондар Ю., аспірантка факультету педагогіки та психології 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка (ауковий керівник – Сорока О. В., доктор педагогічних 

наук, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка) 

 

Експериментальна діяльність як чинник пізнавального розвитку 

дітей  

Інна Карук, асистент кафедри дошкільної освіти  Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

педагогічні основи позакласної роботи у початковій школі; Тетяна Білик, 

асистент кафедри початкової освіти Вінницького державного педагогічного 

університету імені  Михайла Коцюбинського  

 

Розвиток дизайнерського мислення молодших школярів на уроках 

трудового навчання 

Бияковська А., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Казьмірчук Н.С., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 



наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського) 

 

Методичні аспекти  художньо-естетичного виховання молодших 

школярів на уроках образотворчого мистецтва 

Наумець М., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (ауковий керівник – 

Казьмірчук Н.С., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського) 

 

Сутність цифрових ігрових технологій для формування іншомовної 

компетентності в учнів початкової школи 

Непийвода Д., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (ауковий керівник – 

Жовнич О.В., старший викладач кафедри методики навчання іноземних мов, 

кандидат педагогічних наук, Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського) 

 

 Застосування проєктної діяльності на уроках іноземної мови у 

початковій школі. 

Семченко А., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Жовнич О.В., старший викладач кафедри методики навчання іноземних мов, 

кандидат педагогічних наук, Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського) 

 

Ознайомлення молодших школярів із синонімами як методична  

проблема 

Комарівська Надія, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри початкової освіти Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського 

  

Ігровий фольклор як засіб морального виховання учнів початкової 

школи 

Пікуль Н., магістранта Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Комарівська Н.О., доцент кафедри початкової освіти, кандидат філологічних 

наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського) 

 

Дидактичні умови забезпечення емоційності навчання молодших 

школярів 

Ярушняк А., магістранта Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 



Комарівська Н.О., доцент кафедри початкової освіти, кандидат філологічних 

наук, доцент, Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського) 

 

Використання ментальних карт на уроках інтегрованого курсу " Я 

досліджую світ" 

Сороколіта Ольга, викладач вищої категорії, Івано-Франківський 

фаховий коледж ДВНЗ "Прикарпатський національний університет 

ім.В.Стефаника" 

 

Лінгводидактичне спрямування технологій розвитку образного 

мовлення учнів початкових класів 

Мартіна Олеся,  кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

Етапи формування граматичних понять в учнів початкової школи: 

теоретичний аспект 

Мунтян Анна, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Гудима Н.В., завідувач 

кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, 

доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка) 

 

Робота з різними видами деформованого тексту в Новій українській 

школі 

Яворська Мар’яна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Гудима Н.В., завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат 

філологічних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка) 

 

Елементи фразеології на уроках мовно-літературної освітньої 

галузі: теоретичний аспект 

Блонська Софія, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Гудима Н.В., завідувач 

кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, 

доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка) 

 

Теоретичні основи розвитку пошуково-дослідної діяльності 

молодших школярів в умовах Нової української школи 

Маланчук Катерина, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Федорчук В.В., доцент кафедри педагогіки та управління навчальним 



закладом, кандидат педагогічних наук, доцент, Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка) 

 

Теоретичні основи підвищення ефективності уроку музичного 

мистецтва в початковій школі 

Лозорко Дар’я, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Борисова Т.В., доцент 

кафедри музичного мистецтва, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) 

 

Вироблення початкових уявлень молодших школярів про речення і 

його будову 

Павленко Надія, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Гудима Н.В., завідувач 

кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, 

доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка) 

 

Розвиток мовленнєвого етикету молодших школярів в умовах Нової 

української школи  

Дранчук Христина, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Гудима Н.В., завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат 

філологічних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка) 

 

Практично-мовленнєве спрямування вивчення антонімів у сучасній 

початковій школі 

Крива Оксана, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Гудима Н.В., завідувач 

кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, 

доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка) 

 

Аналіз комічного у текстах для дітей 

Пилип’юк Яна, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Гудима Н.В., завідувач 

кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, 

доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка) 

 

Критерії культури мовлення і спілкування в початковій школі 

Корженко Юлія, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Гудима Н.В., завідувач 

кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, 



доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка) 

 

Систематичний аналіз помилок як один із чинників забезпечення 

орфографічної грамотності учнів 

Богонос Діана, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Гудима Н.В., завідувач 

кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, 

доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка) 

 

Формування граматичних понять у молодших школярів у Новій 

українській школі 

Жураховська Алла, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Гудима Н.В., завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат 

філологічних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка) 

 

Аналіз сучасних Букварів: переваги та недоліки 

Миронова Вікторія, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Гудима Н.В., завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат 

філологічних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка) 

 

Формування уявлень про текст як основа для розвитку зв’язного 

мовлення молодших школярів 

Перчак Галина, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Гудима Н.В., завідувач 

кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат філологічних наук, 

доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка) 

 

Розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках 

математики 

Колотило Наталія, магістрантка Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (науковий керівник – Нікула Н.В., 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики 

початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича) 

 

Нетрадиційні форми організації  навчання математики у 

початковій школі 

Шпанюк Олександра, магістрантка Чернівецького національного 



університету імені Юрія Федьковича (науковий керівник – Нікула Н.В., 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики 

початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича) 

 

Використання ЛЕГО під час вивчення ряду натуральних чисел на 

уроках математики у початковій школі  

Гнатюк Елеонора, магістрантка Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (науковий керівник – Нікула Н.В., 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та методики 

початкової освіти Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича) 

 

Теоретичні засади технології «Storytelling» у початковій школі   

Гаврилів Ольга, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Олинець Т.В., старший 

викладач кафедри теорії та методик початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) 

 

Сучасні підходи до розвитку читацьких інтересів молодших 

школярів 

Звавацька Юлія, вчитель початкових класів Гаврилівської початкової 

школи імені Васильцова В.В. – Героя "Небесної сотні" Кам'янець-

Подільського району, Хмельницької області 

 

Використання елементів освітніх методик LEGO на уроках в 

початковій школі 

Довгань Олена,  асистент кафедри теорії та методик початкової освіти 

Камянець -Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

 

Критичне мислення здобувачів початкової освіти як психолого-

педагогічний феномен. 

Карвасарська Галина, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Московчук Л.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

теорії та методик початкової освіти, Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка) 

 

Психолого-педагогічні засади створення ситуації успіху на уроках 

математики в закладах початкової освіти 

Андрухова Ольга, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Московчук Л.М., 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик 

початкової освіти, Кам’янець-Подільський національний університет імені 

Івана Огієнка) 



 

Принципи побудови пропедевтичного курсу геометрії у закладах 

початкової освіти. 

Морозовська Світлана, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Московчук Л.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

теорії та методик початкової освіти, Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка) 

 
Основні принципи дизайнерського проектування здобувачами 

початкової освіти 

Гнідко Карина, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Дорож І.А., кандидат 

педагогічних наук, асистент кафедри теорії та методик початкової освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) 

 

Значущість ціннісного ставлення до традицій українського народу у 

становленні світогляду особистості здобувачів початкової освіти  

Кубряк Галина, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Дорож І.А., кандидат 

педагогічних наук, асистент кафедри теорії та методик початкової освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) 

 

Формування орфографічної грамотності учнів початкових класів на 

уроках української мови  

Стецюк Ірина, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Третяк Н.В., кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Розвиток критичного мислення учнів початкових класів на уроках 

української мови 

Піщевська Валентина, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Третяк Н.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Ігрові технології як засіб формування пізнавального інтересу 

молодших школярів на уроках української мови та читання 

Стоколос Жанна, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Третяк Н.В., кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик початкової 



освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Формування в учнів початкових класів уявлень про стилі української 

мови 

 Філіпець О., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Третяк Н.В., кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Використання художнього тексту на уроках української мови в 

молодших класах як ефективного засобу мовної освіти 

Ляшок Л., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Третяк Н.В., кандидат 

філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Формування граматичних понять у молодших школярів під час 

вивчення іменника 

Базильчук Тетяна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Мартіна О.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Формування мовно-мовленнєвих умінь молодших школярів засобами 

інтегрованих вправ і завдань 

Биндина Діана, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Мартіна О.В., 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка) 

 

Формування культури мовного спілкування учнів початкових класів 

Чистяк Аліна, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Мартіна О.В., 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка) 

 

Синоніми як засіб збагачення активного словника молодших 

школярів 



Бойчук Мар`яна, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Мартіна О.В., 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка) 

 

Технології розвитку творчих здібностей молодших школярів у 

роботі над текстами різних типів 

Лазорик Ніна, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Мартіна О.В., 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка) 

 

Розвиток мовлення молодших школярів засобом художнього тексту 

на уроках української мови 

Ярема Степанія, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Мартіна О.В., 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка) 

 

Розвиток креативного мовлення молодших школярів у процесі 

навчання української мови 

Булгак Тетяна, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Мартіна О.В., 

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка) 

 

Удосконалення мовлення молодших школярів під час вивчення 

стійких словосполучень 

Ільницька Оксана, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Мартіна О.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Розвиток граматичних умінь учнів початкової школи засобом 

комунікативної діяльності 

Москалюк Олена, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Мартіна О.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 



 

Критеріально-рівнева характеристика сформованості моральних 

цінностей у дітей 6(7) років засобами літературних творів Василя 

Сухомлинського  

Паранюк Надія, магістрантка Кам’янець-Подільського  національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий  керівник –  Ватаманюк Г.П., 

кандидат педагогічних  наук, старший викладач кафедри теорії та методик 

дошкільної освіти) 

  

Організаційно-педагогічні умови формування мовленнєвої 

готовності старших дошкільників до навчання в Новій українській школі  

Гаврищук Надія, магістрантка Кам’янець-Подільського  

національного університету імені Івана Огієнка (науковий  керівник –  

Ватаманюк Г.П., кандидат педагогічних  наук, старший викладач кафедри 

теорії та методик дошкільної освіти) 

 

Активні форми навчання при викладанні англійської мови у 

початковій школі 

Трофименко Анастасія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

іноземних мов  Кам’янець-Подільського  національного університету імені 

Івана Огієнка 

 

Формування культури спілкування у вихованців різновікової групи 

продовженого дня 

Кіліченко Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Розвиток ранніх зацікавлень учнів молодшого шкільного віку 

засобами цифрових технологій 

Хімчук Ліліана, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Використання мультимедійних технологій у освітньому процесі 

закладів вищої освіти 

Цюняк Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Етнографічний дидактичний матеріал як засіб формування 

національно-мовної особистості учнів початкової школи 

Наконечна Лариса, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 



 

Психолого-педагогічні аспекти профілактики шкідливих звичок в 

учнів початкової школи 

Котурбаш Наталія, магістрантка ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Дидактичні ігри як засіб формування здорового способу життя 

молодших школярів 

Макар Ярина, магістрантка ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Формування в учнів початкової школи навичок раціонального 

харчування 

Панас Христина, магістрантка ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Використання казки у здоров’язбережувальному вихованні учнів 

початкової школи 

Андрейко Мирослава, магістрантка ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Проблема розвитку творчих здібностей дітей та молоді у науковій 

літературі 

Мурмило Марія, магістрантка ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Проблема естетичного виховання зростаючої особистості у 

вітчизняній педагогічній науці 

Цюпа Ольга, магістрантка ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Актуальні проблеми методики навчання української мови в 

контексті  розбудови НУШ 

Максименко Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

 

Особливості технологізації освітнього процесу в початкових класах 

Нової української школи 

Романюк Світлана, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Медіаграмотність у початковій освіті: теоретичні засади 



Мельничук Віта, викладач-стажист кафедри теорії початкового 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

 

Особливості формування логічних умінь в учнів з вадами мовлення 

 Ящук Олена, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії 

початкового навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

 

Розвиток уміння встановлювати причиново наслідкові зв’язки на 

основі літературного твору  

Волошина Ганна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії 

початкового навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

 

Формування у молодших школярів естетичного ставлення та 

любові до природи  

Перфільєва Людмила, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

теорії початкового навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 

Проведення уроків в початковій школі в умовах змішаного навчання 

засобами Coogle Meet  

Веремієнко Вадим, викладач кафедри теорії початкового навчання 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Дидактичні умови використання фолькльорного матеріалу на 

уроках предмета «Я досліджую світ» у 3 класі 

Голуб Володимир, канд біологічних наук, доцент кафедри теорії 

початкового навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини; Голуб Надія, кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Освітньо- технологічна галузь у сучасній Українській школі 

Дячук Павло, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії 

початкового навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 

Проблеми дистанційного навчання у початковій школі 

Коберник Галина, кандидат педагогічних наук, професор кафедри 

теорії початкового навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 



Особливості організації випускної атестації майбутніх учителів 

початкової школи у дистанційному форматі 

Муковіз Олексій, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії початкового навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 

Пропедевтична підготовка молодших школярів до вивчення біології 

в основній школі 

Грітченко Тетяна, кандидат  педагогічних наук, доцент кафедри 

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Формування орфографічної компетентності в учнів початкової 

школи 

Роєнко Людмила, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Попередження професійного вигорання вчителів початкової школи 

Комар Ольга, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Використання проектної технології на уроках іноземної мови у 

початковій школі 

Байдюк Любов, викладач кафедри фахових методик та інноваційних 

технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

 

Формування культурознавчої компетенції учнів молодшого 

шкільного віку на уроках української мови  

Торчинська Тамара, кандидат  педагогічних  наук, доцент кафедри 

фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Проектування як метод формування дослідницької поведінки 

молодших школярів 

Лоюк Оксана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових 

методик та інноваційних технологій у початковій школі Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

Освітні інструменти розвитку критичного мислення молодших 

школярів на уроках мовно-літературної освітньої галузі  



Мєлєкєсцева Наталія, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка.  

 

Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів під час 

аудіювання творів художньої літератури для дітей  

Латюк Юлія, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Мєлєкєсцева Н.В., 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Драматизація творів художньої літератури як засіб розвитку 

критичного мислення молодших школярів  

Бик Валентина, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Мєлєкєсцева Н. В., 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка)  

 

Удосконалення мовленнєвої культури молодших школярів під 

аналізу художнього твору  

Гура Марина, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Мєлєкєсцева Н. В., 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка)  

 

Розвиток творчих здібностей молодших школярів в умовах 

диференційованого навчання  

Кісиличук Ганна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Мєлєкєсцева Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та 

методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка)  

 

Вивчення частин мови в початковій школі на матеріалі українських 

народних казок  

Гладчук Людмила, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Мєлєкєсцева Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та 

методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 



Формування орфографічної грамотності молодших школярів в 

умовах інтегрованого навчання  

Мищик Євгенія, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Мєлєкєсцева Н. В., 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» в типових освітніх програмах 

Нової української школи  

Кринтовська Аліна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Мєлєкєсцева Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та 

методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Педагогічна технологія «Щоденні 5» на уроках української мови в 

початковій школі  

Михасюта Тетяна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Мєлєкєсцева Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та 

методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка). 

 

Особливості формування толерантності дітей молодшого 

шкільного віку 

Кушнір Анастасія, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Мєлєкєсцева Н. В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та 

методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка). 

 

Selbstreflexion im DaF-Unterricht 

Добринчук Ольга,  кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

німецької мови Кам'янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка 

 

Клоуз-тест як засіб контролю під час навчання іноземної мови 

Лазаренко Тетяна, магістрантка Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Добринчук О. О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької 

мови Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 



Особливості роботи з креолізованими текстами при навчанні 

іноземної мови 

Бурцева Віталіна, магістрантка Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Добринчук О. О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької 

мови Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Структурні особливості ономатопоетичної лексики у німецькій 

мові 

Бучко Мар’яна,  магістрантка Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Добринчук О. О., 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької мови Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка) 

 

Використання ляльок та лялькового театру на уроці німецької 

мови 

Гавловська Тетяна, викладач кафедри німецької мови Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Kontinuierlicher Sprachausbildung im Bildungssystem der Ukraine 

Shmyrko Olena, PhD, Oberhochschullehrerin des Lehrstuhls für deutsche 

Sprache, Kamjanez’-Podilsker nationale Ivan Ohijenko Universität (Шмирко 

Олена, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри німецької 

мови, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) 

 

Розвиток критичного мислення у процесі формувального оцінювання 

учнів другого циклу навчання на уроках читання 

Наталія Богданець-Білоскаленко, доктор педагогічних наук, завідувач 

відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури 

Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України  

 

Umgang mit Texten im DaF-Unterricht  

Калинюк Тетяна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

німецької мови Кам'янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка 

 

Навчання фразеології на уроках німецької мови (на прикладі 

молодіжних гороскопів) 

Крохмалюк Надія, магістрантка Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

"Використання технік креативного письма на уроках німецької 

мови у початковій школі" 



Боднарчук Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри німецької мови Кам'янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка 

 

Методика вдосконалення навичок діалогічного мовлення з 

використанням змістовно-функціональних опор на уроках німецької мови 

на середньому етапі навчання  

Зданюк Тетяна, доцент кафедри німецької мови, кандидат 

педагогічних наук Кам'янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка 

 

Типологія текстів публіцистичного стилю  

Гуменюк Каріна, магістрантка  Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Чинники варіювання у німецькій розмовній мові  

Головатюк Ліана, магістрантка Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Технології вивчення поняття алгоритму в початковому курсі 

математики 

Беженар А.В., магістрантка Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Використання ІКТ на уроках української мови в умовах 

упровадження концепції «Нова українська школа» 

Гуменюк О.М., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Основи інтерактивного навчання на уроках математики в 

початковій школі 

Дембіцька А., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 



Технології забезпечення вивчення прикметника у формуванні 

пізнавальної активності здобувачів початкової освіти 

Лисенко Ю.І., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Використання технології розвитку критичного мислення здобувачів 

початкової освіти засобом інтегрованого навчання 

Меленко Г. Ю., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Партнерська взаємодія школи і сім‘ї у забезпеченні правового 

виховання молодших школярів  

Чайка Г.А., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Програма розвитку життєвої компетентності дітей молодшого 

шкільного віку в закладах загальної середньої освіти 

Пастух І.О., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Формування екологічної компетентності молодших школярів на 

уроках «Я досліджую світ» 

Погомій Х.В., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Підвищення мотивації молодших школярів у процесі навчанні 

української мови засобами ігрових технологій 

Сумарюк Ю.М., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової 



освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Тенденції формування дослідницьких умінь молодших школярів в 

умовах STEM-освіти 

Чайка Ю.О., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Умови формування здоров’язбережувальної компетентності 

здобувачів початкової освіти в процесі позаурочної роботи 

Чупак Н.Г., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методик початкової 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Технології формування в учнів початкової школи умінь аналізувати 

тексти художніх творівна уроках літературного читання 

Стефурак Н., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Федорчук В.В., 

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та 

управління навчальним закладом Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Неперервна педагогічна освіта як інструмент розв’язання проблеми 

творчої самореалізації вчителя початкової школи в сучасному 

освітньому процесі закладів загальної середньої освіти 

Тополя І., вчитель Кам’янець-Подільської ЗОШ №8 І-ІІІ ступенів 

(науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка) 

 

Інноваційна діяльність як напрям до формування здорового способу 

життя дітей в закладах освіти 

Мазар А., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Галаманжук Л.Л., 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методик 

джошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка) 

 



Організація інформаційного простору в форматі дистанційного 

навчання як умова ефективної партнерської взаємодії вчителя 

початкової школи з сім'єю учня 

Боднарюк О., вчитель початкових класів навчально-виховного 

комплексу «Берегометська гімназія» Вижницької районної ради Чернівецької 

області (науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор педагогічних наук, 

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

Подільського національного університету імені Івана Огієнка) 

 

Проєктна діяльність в початковій школі як засіб формування 

пізнавальної активності молодших школярів 

Раца О., вчитель початкових класів навчально-виховного комплексу 

«Берегометська гімназія» Вижницької районної ради Чернівецької області 

(науковий керівник – Бахмат Н.В., доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка) 

 

Особливості формування соціальної компетентності дітей 

молодшого шкільного віку 

Калачова Марія, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Ковальчук О.В., 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка) 

 

Методичні аспекти використання наочності в освітньому процесі 

Севастьянова Юлія, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

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

теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Екологіча компетентність  як педагогічна проблема 

Хомовська Наталія, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

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

теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Технологічні аспекти гендерного виховання молодших школярів 

Коврик Богдана, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Ковальчук О.В., 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик 



початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка) 

 

Моральне виховання в творах В. Сухомлинського 

Семенчук Уляна, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

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

теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Нові стратегії партнерства школи з сімє'ю  

Герасимюк Богдана, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

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

теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Виховання морально-етичних якостей молодшого школяра на 

прикладі відеороликів 

Тягній Олеся, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Ковальчук О.В., 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка) 

 

Реалізація STEM-освіти в початковій школі 

Ковальчук Ольга, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Проектування цілей навчання математики молодших школярів на 

основі діагностичних технологій 

Карапузова Наталія, кандидат педагогічних наук, професор  кафедри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка 

 

Формування культури мислення молодшого школяра на уроках 

математики 

Гібалова Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка 

 



Реалізація технології педагогічного партнерства в початковій 

школі  

Богута Валентина, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка 

 

Педагогіка життєтворчості: сутність, завдання, вимоги Нової 

української школи 

Мірошніченко Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ 5 

 

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЧАТКОВІЙ  

ОСВІТІ 

 

Керівник секції:         Григорович Ольга, кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

 

 

Секретар:       Федорів Ірина, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

 

Кейс-метод у формуванні соціокультурної компетентності учнів 

молодшого шкільного віку 

Сьомак Віта, магістрантка Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (науковий керівник - 

Турко О.В., кандидат філологічних наук, доцент Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка) 

 

Технологія формування творчої особистості в початковій школі 

Генчева Наталя, магістрантка Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету (науковий керівник – Холостенко Ю.В., кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри загальної педагогіки і 

спеціальної освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету) 

 



Нетрадиційні форми проведення уроку  німецької мови у початковій 

школі 

Федорів Ірина, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Городиська О. М., 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Впровадження активних методик викладання в освітній процес 

Григорович Ольга, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри початкової освіти Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського; Олійник Наталія, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

 

Дистанційне навчання у закладах загальної середньої освіти: сучасні 

реалії та перспективи 

Стасюк Олена, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Московчук Л.М., 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик 

початкової освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка) 

 

Правове виховання молодших школярів 

Дужак Олена, інспектор з ювенальної превенції Костянтинівського 

відділення поліції в Донецькій області, капітан поліції, координаторка 

громадської організації Молодіжна Ліга майбутніх поліцейських» 

 

Інноваційні педагогічні технології формування soft skills в 

початковій школі 

Ситнікова Л., вихователь Дитячого центру «ЛогоКлуб», м. Вінниця 

 

Організація свята в позакласній роботі початкової школи за 

технологією колективного творчого виховання 

Щерба В.,  магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Демченко О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського)  

 

Інноваційні педагогічні технології розвитку інтелектуальної 

обдарованості молодших школярів у позакласній роботі  

Орловська О., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник  -  

Демченко О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 



наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського)  

 

Використання технологій раннього розвитку в процесі підготовки 

обдарованих дітей до школи  

Шимонович В.,  магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Демченко О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського) 

 

Використання квестів у роботі з обдарованими молодшими 

школярами 

Стороженко М.,  магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник –  

Демченко О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського) 

 

Театралізована діяльність як засіб розвитку творчих здібностей 

дітей   

Бурлака Р., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського  (науковий керівник – 

Демченко О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського) 

 

Організація конкурсу як колективної творчої справи у позакласній 

роботі початкової школи   

Куцолабська Н., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник –  

Демченко О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського) 

 

Розвиток обдарованості молодших школярів у колективній творчій 

діяльності  

Ставнича А., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник –  

Демченко О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського) 

 

Ігри театралізації як засіб розвитку лідерських якостей дітей  



Павлюк М., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник –  

Демченко О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук Вінницького державного педагогічного університет імені Михайла 

Коцюбинського) 

 

Технологія проведення театралізованого гуртка в початковій школі 

Горбачова М., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник –  

Демченко О.П., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського) 

 

Формування творчих здібностей дітей старшого дошкільного та 

молодшого шкільного віку засобами фізичної культури 

Чорна С., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського; Мацібора М., магістрантка 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (науковий керівник – Пахальчук Н.О., доцент кафедри 

дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) 

 

Інноваційні напрямки в системі фізичного виховання молодших 

школярів 

Веретинська О., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського; Булгаченко Н., магістрантка 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (науковий керівник – Пахальчук Н.О., доцент кафедри 

дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) 

 

Активізація рухової активності молодших школярів 

Гондарук Ю., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського; Притул О., магістрантка 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (науковий керівник – Пахальчук Н.О., доцент кафедри 

дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) 

 

Організація спортивної діяльності молодших школярів 

Сайнецька О., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського; Моісеєва С., магістрантка 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (науковий керівник – Пахальчук Н.О., доцент кафедри 

дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Вінницького 



державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) 

 

Використання рухливих ігор у роботі з дітьми старшого 

дошкільного та молодшого шкільного віку 

Камінська Л., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського; Мируха А., магістрантка 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (науковий керівник – Пахальчук Н.О., доцент кафедри 

дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) 

 

Організація самостійної рухової діяльності дітей старшого 

дошкільного та молодшого шкільного віку 

Гембарська Ю., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Пахальчук Н.О., доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат педагогічних 

наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського) 

 

  Впровадження активних методик викладання в освітній процес 

Олійник Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри початкової освіти Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського; Григорович Ольга, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

 

Використання полілогу на уроках української мови у школах з 

навчанням мовами національних меншин 

Ліпчевська Інна, науковий співробітник відділу навчання мов 

національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН 

України 

 

Значення інноваційних технологій у виховній роботі початкової 

школи 

Яцкова Ольга, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Федорчук В.В., 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та управління 

навчальним закладом Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка) 

 

Інституалізація соціокультурного простору інноваційного закладу 

загальної середньої освіти 

Червінська Інна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 



 

Польський освітньо-виховний здоров’язбережувальний рух в 

Галицькій автономії (ХІХ ‒ початок ХХ ст.) 

Сливка Лариса, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Проектні технології в навчанні української мови 

Попович Анжеліка, доктор педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови, Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

Проблеми антидискримінаційної експертизи підручників НУШ 

Марчук Людмила, доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

Інтерактивний підхід при вивченні української мови в НУШ 

Кашуба Наталія, кандидат філологічних наук, викладач вищої 

категорії, старший викладач Цк з видавничої справи, культури та української 

філології Фахового коледжу «Універсум» Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

 

Віртуальна екскурсія - інноваційна технологія розвитку екологічної 

свідомості молодших школярів 

Власенко Наталія, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г.Короленка 

 

 

 

СЕКЦІЯ 6 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І 

МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

 

Керівник секції:         Благун Наталія, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

 

 

Секретар:       Калин Марія, магістрантка Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

 



 

Система управління закладом загальної середньої освіти 

Нікула Антоніна, директор Зеленецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, с.Зелена 

 

Організація інноваційних форм методичної роботи у закладах 

загальної середньої освіти 

Нікула Наталя, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; Калин Марія, магістрантка 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Культура управління керівника ЗНЗ у вимірі нових освітніх реалій 

Благун Наталія, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Управління розвитком мовної особистості учнів початкової школи 

Яцюк Юлія, викладач-стажист кафедри фахових методик та 

інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

 

 

 

СЕКЦІЯ 7 

 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 

Керівник секції:         Федорчук Вікторія, кандидат педагогічних 

наук, старший доцент кафедри педагогіки та управління навчальним 

закладом Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка 

 

Секретар:       Коробчук Юлія, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

 

Неперервна професійна освіта вчителів у Німеччині: історія та 

досвід  

Коробчук Юлія, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Городиська О. М., 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) 



 

Тенденції розвитку освіти дорослих у Німеччині 

Жак Христина, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Городиська О. М., 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) 

 

Значення академічної доброчесності  в інституційній практиці 

закладів освіти  

Шевчук Зореслава, методист вищої категорії навчального відділу, 

старший викладач кафедри української мови Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Перспективи неперервної освіти 

Никитюк Світлана, старший викладач Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Інтегративне навчання як стратегічний напрямок розбудови 

системи освіти в Україні 

Григорович Ольга, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри початкової освіти  Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського 

 

Порівняльний аналіз чинних підручників інтегрованого курсу 

«Мистецтво» для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

Московчук Людмила, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка  

 

Лекція в умовах дистанційного навчання: проблеми та перспективи 

Дутко Олена, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

педагогіки та управління навчальним закладом Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка; Федорчук Вікторія, 

кандидат педагогічних наук, старший доцент кафедри педагогіки та 

управління навчальним закладом Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

 

Теоретичні аспекти використання навчальних середовищ для 

організації дистанційного навчання 



Каньоса Наталя, кандидат психологічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Актуальність реалізації неперервної освіти в сучасному суспільстві 

Гуменна Вікторія, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Каньоса Н.Г., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії 

та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка) 

 

Активні форми навчання при викладанні англійської мови у 

початковій школі 

Трофименко Анастасія , кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

іноземних мов Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка 

 

 

Секція 8 

НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В 

УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Керівник секції:         Бабюк Тетяна, кандидат педагогічних наук, 

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

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Секретар:       Луцька Валерія, магістрантка  Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Формування soft skills у дітей під час здійснення наступності у 

дошкільній та початковій ланці освіти 

Максимчук Ю., вихователь дитячого центру ЛогоКлуб, м. Вінниця 

 

Особливості успішної взаємодії в системі «вихователь-дитина» 

Колеснік Катерина, асистент кафедри дошкільної освіти Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

 

Формування координаційних здібностей дітей старшого 

дошкільного та молодшого шкільного віку 

Пахальчук Наталія, доцент кафедри дошкільної освіти, кандидат 



педагогічних наук, доцент Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського 

 

Організація фізичного виховання дітей старшого дошкільного та 

молодшого шкільного віку в умовах сім’ї 

Гуленко Т., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського; Жолудько А., магістрантка 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (науковий керівник – Пахальчук Н.О., доцент кафедри 

дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) 

 

 Особливості використання різних видів арт-терапії у роботі з 

дітьми старшого дошкільного віку 

Нікітіна В., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Казьмірчук Н.С., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського) 

 

Шляхи формування шкільної зрілості дитини у середовищі 

співпраці сім’ї та закладів дошкільної освіти 

Попелюська В., магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (науковий керівник – 

Казьмірчук Н.С., доцент кафедри початкової освіти, кандидат педагогічних 

наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського) 

 

Особливості підготовки майбутніх вихователів до забезпечення 

наступності дошкільної і початкової освіти 

Пукас Іванна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

Проблема наступності у вихованні моральних цінностей 

дошкільників і молодших школярів 

Барбелюк Алла, студентка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Пукас І.Л., кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Співпраця закладу дошкільної освіти та сім’ї у контексті 

підготовки дитини до школи 



Гаврилова Ярослава, студентка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Пукас І.Л., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та 

методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Наступність у роботі дошкільного навчального закладу та 

початкової школи як умова успішної адаптації дітей до шкільної освіти 

Дячишина Тетяна, студентка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Пукас І.Л., кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної 

самореалізації особистості 

Люльчак Оксана, студентка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Пукас І.Л., кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Особливості підготовки дітей до школи в умовах закладу 

дошкільної освіти 

Омельковець Ольга, студентка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Пукас І.Л., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та 

методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Психолого-педагогічні особливості адаптації дітей до навчання в 

школі 

Пітура Яна, студентка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Пукас І.Л., кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Особливості адаптації дітей шестирічного віку до нових умов 

навчання й виховання 

Яцева Олеся, студентка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Пукас І.Л., кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 
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Психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до 

шкільного навчання 

Тиран Аліна, студентка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Пукас І.Л., кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Забезпечення наступності у навчанні дошкільників та молодших 

школярів 

Хомишин Софія, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Каньоса Н.Г., кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) 

 

Специфіка реалізації принципу наступності в навчанні дітей 

дошкільного і молодшого шкільного віку 

Гундяк Христини, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Каньоса Н.Г., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії 

та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка) 

 

Психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до 

шкільного навчання 

Борис Діна, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Каньоса Н.Г., кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) 

 

Готовність дитини до школи: співпраця з батьками 

Ончул Надія, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Каньоса Н.Г., кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) 

 

Соціально-педагогічні умови формування готовності дітей до 

шкільного навчання 

Зінько Валентина, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Каньоса Н.Г., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії 

та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка) 

 

https://www.pedrada.com.ua/article/40-gotovnist-ditini-do-shkoli-spivpratsja-z-batkami


Забезпечення наступності у навчанні дошкільників та молодших 

школярів 

Сливка Анастасія,  магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Каньоса Н.Г., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії 

та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка) 

 

Мовленнєва підготовка дітей закладів дошкільної освіти до школи 

Мальована Уляна,  магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Каньоса Н.Г., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії 

та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка) 

 

Наступність у формуванні соціальної компетентності 

дошкільників і молодших школярів 

Турлай Б., студентка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Каньоса Н.Г., кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) 

 

Вплив ігрової діяльності на виховання самостійності у дітей 

старшого дошкільного та молодшого шкільного віку 

Рудковська Д., студентка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Каньоса Н.Г., кандидат 

психологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка) 

 

Освітньо-розвивальний  потенціал інтегрованого навчання в 

засвоєнні старшими дошкільниками основних математичних понять 

Воловодюк Людмила, магістрантка Кам’янець-Подільського  

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Ватаманюк Г. П., кандидат педагогічних  наук, старший викладач кафедри 

теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Педагогіка емпаурменту як засіб реалізації основних принципів 

освіти сталого розвитку в умовах закладах дошкільної і початкової 

освіти 

Гудименко Сітлана, магістрантка Кам’янець-Подільського  

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Ватаманюк Г. П., кандидат педагогічних  наук, старший викладач кафедри 

теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 



 

Монтессорі-педагогіка як основа інтеграційних процесів у сфері 

навчання та виховання дітей із різними освітніми можливостями 

Вітвіцька Наталія, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Ватаманюк Г. П., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка)  

 

Знання про об’єкти довкілля як засіб розвитку творчих здібностей 

дошкільника та молодшого школяра 

Шевченко Катерина, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Ватаманюк Г. П., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка)  

 

Особливості розвитку творчої особистості фахівця дошкільної і 

початкової ланок освіти у процесі професійної підготовки 

Ватаманюк Галина, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Особливості підготовки дитини до навчання в школі за програмою 

«Крок за кроком» 

Янчук Тетяна, вихователь Кам’янець-Подільського ДНЗ №20 

«Дзвіночок»  

 

Освітнє середовище навчального закладу як чинник формування 

творчо спрямованої особистості старшого дошкільника 

Івасечко Олена, вихователь-методист Кам’янець-Подільського ДНЗ 

№ 20 «Дзвіночок» 

 

Акмеологічний підхід в організації методичної роботи з 

вихователями закладу дошкільної освіти в контексті підвищення 

кваліфікації педагогів 

Гордійчук Мар'яна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

Нові орієнтири використання творів мистецтва в освітньому 

процесі закладу дошкільної освіти й школи 

Демчик Катерина, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 



 

Образотворча діяльність дошкільника та школяра поза закладом 

освіти: альтернативний підхід 

Бучок А., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник - Демчик К. І., кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Живопис як засіб естетичного виховання старших дошкільників і 

молодших школярів 

Григорків М., магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник - Демчик К. І., кандидат 

педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 

Книжкова ілюстрація як засіб підготовки дитини старшого 

дошкільного віку до навчання у Новій українській школі 

Мацьопа С. Р., Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка (науковий керівник Демчик К. І., кандидат педагогічних 

наук, старший викладач Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка)     

 

Технологія використання екологічної казки у розвитку і вихованні 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 

Бабюк Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії та методик дошкільної освіти  Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

Наступність в організації гімнастичної підготовки дітей старшого 

дошкільного та молодшого шкільного віку  

Бабюк Сергій, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії і методики фізичного виховання Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Cкладові педагогічної майстерності майбутніх педагогів  

Мєсяцева Яна, магістрантка Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Бабюк Т.Й., кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка) 

 



Здійснення фізичного розвитку дітей засобами інтеграції рухів і 

музики  

Величко Наталія, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Бабюк С.М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Використання усної народної творчості у виховній роботі з дітьми 

Луцька Валерія, магістрантка  Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – Бабюк Т.Й., кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методик дошкільної 

освіти  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка)  

 

Наступність у роботі з книгою в закладах дошкільної освіти та 

початковій школі  

Ремінник Зоряна, магістрантка  Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Бабюк Т.Й., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

методик дошкільної освіти  Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Формування соціальної компетентності дітей старшого 

дошкільного та молодшого шкільного віку засобами українських народних 

казок  

Рябчинська Оксана, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Бабюк Т.Й., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

методик дошкільної освіти  Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Використання засобів народної педагогіки  у моральному вихованні 

дітей  

Тимчук Валентина, магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Бабюк Т.Й., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

методик дошкільної освіти  Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Роль сім’ї у формуванні здорової особистості дитини шостого-

сьомого року життя  



Тарановська Іванна, магістрант Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник – 

Бабюк С.М., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка) 

 

Прийом Фішбоун  і його використання у роботі з дітьми 

початкової школи  

Газіна Ірина, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії та методик дошкільної освіти  Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка  
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