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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Історичні та психолого-педагогічні аспекти застосування 

інноваційних освітніх технологій в освіті України. 

2. Виховний та розвиваючий потенціал інноваційних освітніх 

технологій. 

3. Формування критичного мислення та основ інформаційної 

культури школярів у процесі застосування інноваційних 

технологій навчання. 

4. Зарубіжний досвід застосування інноваційних освітніх 

технологій в освіті. 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

СЕКЦІЯ № 1 

 

ІСТОРИЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В ОСВІТІ УКРАЇНИ. 
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Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – 
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університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – Каньоса Н. Г., кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 
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14. Козаченко Тамара – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Перфільєва Людмила Павлівна, кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Психолого-педагогічні 

особливості розвитку творчих здібностей молодших школярів. 
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Наук. керівник – Ящук Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Особливості роботи педагога в 

умовах НУШ. 
16. Корнута Віталія – студентка ІV курсу факультету педагогічної 

освіти, менеджменту і мистецтва ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Наук. керівник – Красюк 

Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, 

теорії і методики початкової освіти. Використання диференційованих 

завдань під час вивчення змістової лінії «Читаємо» в першому 

класі. 
17. Короленко Людмила – студентка І курсу ІІ освітнього рівня вищої 

освіти спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Наук. керівник – Богута 

Валентина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання. Інноваційні пошуки українських вчених з проблеми виховання 

дітей молодшого шкільного віку. 

18. Корякіна Аліна – студентка І курсу ІІ освітнього рівня вищої освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. Наук. керівник – Процай Людмила 

Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання. Сучасні 

технології створення інфографіки як засобу візуалізації дидактичного 

контенту для молодших школярів. 

19. Косик А.-М. – здобувач другого (магістерського) рівня освіти, 

спеціальності 012 Дошкільна освіта Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – Гордійчук М. С., кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Сучасні підходи до управління процесом сімейного виховання в закладі 

дошкільної освіти. 

20. Костенко Віталіна – студентка І курсу ІІ освітнього рівня вищої 

освіти спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Наук. керівник – Павленко 

Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової 

освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання. 

Педагогічний потенціал української фамілістики. 

21. Кухта Вікторія – студентка І курсу ІІ освітнього рівня вищої освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. Наук. керівник – Макаренко Яна 

Миколаївна, асистент кафедри початкової освіти, природничих і 

математичних дисциплін та методик їх викладання. Колективно-групове 

навчання на уроках “Я досліджую світ ” 
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22. Куценко Валерія – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Перфільєва Людмила Павлівна, кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Організація навчання 

хореографії дітей молодшого шкільного віку з метою розвитку їх творчої 

уяви. 
23. Лєонова Юлія – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Перфільєва Людмила Павлівна, кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Поняття соціального та 

родинного виховання особистості школяра. 
24. Лозорко Дарія – магістрантка педагогічного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Інтерактивні 

технології на уроках інтегрованого курсу «Мистецтво». 

25. Маланчук Катерина – магістрантка педагогічного факультету 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Особливості розвитку пошуково-дослідницької діяльності молодших 

школярів в умовах НУШ. 

26. Марченко Олена – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Коберник Олександр Миколайович, доктор педагогічних 

наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту. Педагогічне 

партнерство сім’ї та школи у вихованні громадянськості учнів початкових 

класів. 

27. Мельниченко Софія – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Муковіз Олексій Павлович, доктор педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Дистанційне навчання на 

основі системи Moodle. 

28. Мельничук Віта – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Осадченко Інна Іванівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту. Теоретичні засади 

прокрастинації у студентів. 

29. Музичка Іван – здобувач ОС «Магістр» факультету української 

філології Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Наук. керівник – Санівський Олександр Михайлович, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання. Поняття «технології» в історії 

освіти. 

30. Мунтян Анна – магістрантка педагогічного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Розвиток 

пізнавальних інтересів молодших школярів під час вивчення будови слова. 
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31. Муха Анна – студентка ІV курсу факультету початкової освіти, 

менеджменту і мистецтва ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Розвиток мовленнєвої 

діяльності другокласників на уроках літературного читання в процесі 

використання інноваційних технологій. 

32. Нікіфорова Ірина – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Муковіз Олексій Павлович, доктор педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Моральне виховання молодших 

школярів як педагогічна проблема. 
33. Островська Зоряна – здобувач другого (магістерського) рівня освіти, 

спеціальності 012 Дошкільна освіта Кам'янець-Подільського національного 

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

педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Методичний супровід застосування інноваційних освітніх технологій в 

закладі дошкільної освіти.  

34. Перебора Ольга – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Дячук Павло Вікторович, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Ігрові педагогічні технології. 

35. Поліщук Ірина – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Волошина Ганна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Педагогічні умови ефективності 

диференційованої групової діяльності молодших школярів. 

36. Разік Ліна – студентка 5 курсу фарм. факультету ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова (Марокко); Камінський Олександр – студент 5 курсу мед. 

факультету ВНМУ ім. М. І. Пирогова (Польща); Шинга Чікура – студент 5 

курсу мед. факультету ВНМУ ім. М. І. Пирогова (Велика Британія). 

Наук. керівник – Калашнік Наталія Василівна, доцент кафедри 

українознавства ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Психологічні передумови 

навчання учнів мови в умовах розвитку електронного освітнього простору. 

37. Реброва Ірина – студентка І курсу ІІ освітнього рівня вищої освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. Наук. керівник – Власенко Наталія 

Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання. Розвиток 

екологічної свідомості особистості майбутніх педагогів. 

38. Родіна Наталя – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Муковіз Олексій Павлович, доктор педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Суть поняття «Безпечна 

поведінка». 
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39. Рубанська Тетяна – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Ящук Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Пізнавальна активність 

молодшого школяра як педагогічна проблема. 
40. Сарахан Тетяна – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Перфільєва Людмила Павлівна, кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Педагогічні умови виховання в 

учнів початкових класів бережливого ставлення до природи. 

41. Сивоголовко Лілія – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Коберник Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

професор кафедри теорії початкового навчання. Використання на уроках 

математики історичного матеріалу як засобу мотивації пізнавальної 

діяльності учнів початкової школи. 

42. Сич Марія – магістрантка факультету початкової освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Наук. керівник – 

Муковіз Олексій Павлович, доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії 

початкового навчання. Використання цифрових технологій в освітньому 

процесі початкової школи під час дистанційного навчання. 

43. Снігур Тетяна – здобувач другого (магістерського) рівня освіти, 

спеціальності 012 Дошкільна освіта Кам'янець-Подільського національного 

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

педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Технологія правового виховання дітей 6-7 років у взаємодії закладу 

дошкільної освіти і сім’ї. 

44. Ставинчук Дарія – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Волошина Ганна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Ефективні форми роботи 

вчителя з батьками. 

45. Стиренко Вікторія – здобувачка ОС «Магістр» природничо-

географічного факультету Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Наук. керівник – Запорожець Леся Миколаївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії та методики її навчання. 

Організація навчально-ігрової діяльності на уроках географії засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій. 
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46. Темчишина Богдана – здобувачка ОС «Бакалавр» факультету 

української філології Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. Наук. керівник – Гончарук Валентина Анатоліївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання. Застосування інноваційних 

технологій у процесі створення презентацій з українознавства для 

здобувачів освіти в основній школі. 

47. Тітановська Марина – студентка І курсу ІІ освітнього рівня вищої 

освіти спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Наук. керівник – 

Мірошніченко Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик 

їх викладання. Педагогічний самоменеджмент у професійній діяльності вчителя 

початкових класів. 

48. Франко Анастасія – здобувачка ОС «Бакалавр» природничо-

географічного факультету Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Наук. керівник – Подзерей Роман Вікторович, викладач 

кафедри хімії, екології та методики їх навчання. Педагогічні фактори 

екологічної освіти учнів. 

49. Хилобока Тетяна – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Голуб Володимир Миколайович, кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Активізація пізнавальної 

діяльності молодших школярів проблемними методами навчання на 

уроках предмета «Я досліджую світ». 

50. Чайка Юлія – магістрантка педагогічного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – 

Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. STEM-освіта як 

інноваційний підхід у розвитку сучасної початкової школи. 

51. Чернописька Віта – здобувачка ОС «Бакалавр» природничо-

географічного факультету Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Наук. керівник – Гончарук Віталій Володимирович, 

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри хімії, екології та методики їх 

навчання. Застосування інноваційних освітніх технологій під час вивчення 

природничих дисциплін: історичний аспект. 

52. Чорна Світлана – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Коломієць Наталія Андріївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Сучасні підходи до формування 

позитивного ставлення молодших школярів до праці. 
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53. Шкільнюк Олександр – здобувач ОС «Бакалавр» природничо-

географічного факультету Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Наук. керівник – Макаревич Ілона Миколаївна, 

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри географії та методики її 

навчання. Інноваційні технології в навчанні географії у ЗВО. 

54. Яворська Мар’яна – магістрантка педагогічного факультету 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Деформований текст як засіб розвитку зв’язного мовлення молодших 

школярів. 

55. Яцько Аліна – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Муковіз Олексій Павлович, доктор педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Інноваційні педагогічні 

технології у сучасній школі. 

 

 

СЕКЦІЯ № 2 

 

ВИХОВНИЙ ТА РОЗВИВАЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

1. Андрухович Ольга – магістрантка І курсу педагогічного факультету 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Технологія створення ситуації успіху у процесі формування математичної 

компетентності молодших школярів. 

2. Атаманенко Анна – студентка ІІ курсу природничо-географічного 

факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Виховний та розвиваючий потенціал інноваційних освітніх 

технологій. 

3. Байдюк Любов – викладач кафедри фахових методик та інноваційних 

технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. Методика Гелен Дорон як новітня 

технологія вивчення англійської мови у початковій школі. 

4. Бойчук Мар`яна – магістрантка педагогічного факультету 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Наук. керівник – Мартіна Олеся Володимирівна, кандидат філологічних наук, 

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

національного університету імені Івана Огієнка. Синоніми як засіб 

збагачення активного словника молодших школярів. 

5. Власюк Ольга – студентка ІІІ курсу педагогічного факультету 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Читання як ефективний метод навчання учнів у сучасній початковій 

школі. 
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6. Волошин Олена – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Голуб Володимир Миколайович, кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Розвиток пізнавальних 

інтересів на уроках предмета «Я досліджую світ» за допомогою освітніх 

технологій. 

7. Гаврилів Ольга – магістрантка педагогічного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – 

Олинець Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Технологія «Storytelling» у навчанні іншомовного граматичного матеріалу 

в початковій школі. 

8. Гамаль Белаль – студент 3 курсу мед. факультету ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова (Єгипет); Шахд Адель – студентка 3 курсу мед. факультету 

ВНМУ ім. М. І. Пирогова (Єгипет). Наук. керівник – Калашнік Наталія 

Василівна, доцент кафедри українознавства ВНМУ ім. М. І. Пирогова. 

Організаційні форми дистанційного навчання. 

9. Главіцька Вікторія – студентка ІV курсу педагогічного факультету 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Формування літературознавчої компетентності молодших школярів 

засобами сучасних прийомів аналізу пейзажної лірики. 

10. Головнич Оксана – студентка І курсу ІІ освітнього рівня вищої 

освіти спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Наук. керівник – Починок 

Євгенія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової 

освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання. 

Формування підприємницької компетентності у молодших школярів у 

процесі вивчення інтегрованого курсу “Я досліджую світ”. 

11. Головчак Любов – здобувач другого (магістерського) рівня освіти, 

спеціальності 012 Дошкільна освіта Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – Бабюк С. М., кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Технологія виховання культури здоров’я у дітей дошкільного віку в 

різновіковій групі.  

12. Гришко Олена – студентка факультету дошкільної та спеціальної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Якимчук Борис Андрійович, кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри психології. Спрямованість майбутнього фахівця у галузі 

інклюзивної освіти на підтримку дітей з психофізичними вадами. 

13. Гутник Інна – студентка ІV курсу факультету початкової освіти, 

менеджменту і мистецтва ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Розвиток творчих 
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здібностей учнів 2 класу на уроках літературного читання засобами 

медіатекстів. 

14. Давиденко Каріна – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Волошина Ганна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Розвиток емоційно-ціннісної 

сфери першокласників. 

15. Даценко Тетяна – здобувачка ОС «Магістр» факультету української 

філології Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Наук. керівник – Санівський Олександр Михайлович, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання. Використання інформаційно-

комп’ютерних технологій під час викладання літературознавчих 

дисциплін. 

16. Дементьєва Катерина – магістрантка факультету дошкільної та 

спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. Наук. керівник – Голуб Надія Петрівна, кандидат біологічних 

наук, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. Особливості 

корекційної роботи при мінімальних дизартричних розладах у дітей. 

17. Звенігородська Анна – студентка ІІ курсу І освітнього рівня вищої 

освіти спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Наук. керівник – Гібалова 

Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання. Використання технології скрайбінгу для формування 

математичної компетентності молодших школярів. 

18. Зінько Валентина – здобувач другого (магістерського) рівня освіти, 

спеціальності 012 Дошкільна освіта Кам'янець-Подільського національного 

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

психологічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Сучасні підходи до соціалізації дітей старшого дошкільного віку. 

19. Іващук Людмила – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Голуб Володимир Миколайович, кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Дидактична гра як засіб 

формування комунікативних умінь в учнів молодшого шкільного віку. 

20. Калачова Марія – магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – 

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

теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Ігрові практики формування соціальної 

компетентності молодшого школяра як інноваційні освітні технології. 
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21. Кидонь У. В. – здобувач другого (магістерського) рівня освіти, 

спеціальності 012 Дошкільна освіта Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – Галаманжук Леся 

Людвигівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Умови забезпечення готовності майбутніх 

вихователів до розвитку дошкільників засобами мистецтва. 

22. Кімаковська Віталіна – здобувачка ОС «Магістр» факультету 

української філології Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Наук. керівник – Циганок Оксана Олександрівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання. Інтерактивні технології як метод 

патріотичного виховання молоді. 

23. Кодак Руслана – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Голуб Володимир Миколайович, кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Дидактичні умови засвоєння 

молодшими школярами правил здорового способу життя при вивченні 

предмета «Я досліджую світ». 

24. Краєва Анастасія – магістрантка І курсу факультету педагогічної 

освіти, менеджменту і мистецтва ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Наук. керівник – Красюк 

Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, 

теорії і методики початкової освіти. Виховання культури людських взаємин 

у молодших школярів на уроках літературного читання. 

25. Крайнюк Марина – студентка І курсу ІІ освітнього рівня вищої 

освіти спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Наук. керівник – Власенко 

Наталія Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання. Використання проєктних технологій в початковій школі. 

26. Лаврик Тетяна – студентка ІV курсу І освітнього рівня вищої освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. Наук. керівник – Макаренко Яна 

Миколаївна, асистент кафедри початкової освіти, природничих і 

математичних дисциплін та методик їх викладання. Особливості 

використання тренінгових технологій у початковій школі. 

27. Лазорик Ніна – магістрантка педагогічного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – 

Мартіна Олеся Володимирівна, кандидат філологічних наук, 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. 
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28. Литвиненко Тетяна – студентка І курсу ІІ освітнього рівня вищої 

освіти спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Наук. керівник – Павленко 

Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової 

освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання. 

Застосування графічних організаторів на уроках у початковій школі. 

29. Лукьянова Марина – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Гончарук Віталій Володимирович, кандидат педагогічних 

наук, викладач кафедри хімії, екології та методики їх навчання. Розвиток 

творчого потенціалу школярів засобами інноваційних технологій. 

30. Ляховський Ярослав – здобувач ОС «Бакалавр» природничо-

географічного факультету Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Наук. керівник – Мандебура Святослав Васильович, 

викладач-стажист кафедри хімії, екології та методики їх навчання. Актуальні 

питання формування екологічної культури студентів-майбутніх педагогів. 

31. Маїк Зоряна – здобувач другого (магістерського) рівня освіти, 

спеціальності 012 Дошкільна освіта Кам'янець-Подільського національного 

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

психологічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Літературні проекти у системі освітньої роботи дошкільного закладу 

освіти: інноваційні підходи у роботі з літературними творами. 

32. Мальована Уляна – здобувач другого (магістерського) рівня освіти, 

спеціальності 012 Дошкільна освіта Кам'янець-Подільського національного 

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

психологічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Розвиток діалогічного мовлення дітей дошкільного віку. 

33. Мельник Ірина – студентка ІV курсу педагогічного факультету 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Інноваційні форми гурткової роботи з математики у початковій школі. 

34. Михтюк Інна – здобувачка ОС «Магістр» факультету української 

філології Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Наук. керівник – Циганок Оксана Олександрівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання. Переваги та недоліки дистанційного 

навчання. 

35. Морозовська Світлана – магістрантка І курсу педагогічного 

факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка. Формування здатності розрізняти геометричні фігури на уроках 

математики в початковій школі засобами евристичних прийомів 

навчання. 



16 

 

36. Непорочна Олена – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Коберник Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

професор кафедри теорії початкового навчання. Загальнолюдські та 

культурно-національні цінності як основа формування духовних потреб 

особистості. 

37. Носач Ганна – магістрантка факультету дошкільної та спеціальної 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Голуб Надія Петрівна, кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. Гра як засіб соціальної 

реабілітації дітей з особливими освітніми потребами. 

38. Остра Ганна – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Муковіз Олексій Павлович, доктор педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Роль і значення задач на рух 

для початкової школи. 

39. Охрімчак Ольга – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Дячук Павло Вікторович, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Новітні методи естетичного 

виховання молодших школярів на уроках природознавства. 
40. Павленко Надія – магістрантка педагогічного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сучасні 

тенденції у формуванні синтаксичних умінь молодших школярів. 

41. Пайкош Руслана – студентка ІV курсу педагогічного факультету 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Виховання молодших школярів на уроках математики засобами проектних 

технологій. 

42. Панчук Ліза – здобувач другого (магістерського) рівня освіти, 

спеціальності 012 Дошкільна освіта Кам'янець-Подільського національного 

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

педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Технології організації активного відпочинку дітей старшого дошкільного 

віку.  

43. Пастух Інна – магістрантка педагогічного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – 

Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Формування 

життєвої компетентності молодших школярів засобами інноваційних 

технологій. 
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44. Патуляк Людмила – здобувач другого (магістерського) рівня освіти, 

спеціальності 012 Дошкільна освіта Кам'янець-Подільського національного 

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

педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Застосування технології театралізованої діяльності у процесі емоційного 

розвитку дітей старшого дошкільного віку.  
45. Піщевська Валентина – магістрантка педагогічного факультету 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Наук. керівник – Третяк Наталія Володимирівна, кандидат філологічних 

наук, доцент Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка. Розвиток мовлення молодших школярів у процесі вивчення 

частин мови. 

46. Подуфала Анна – студентка І курсу факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Байдюк Любов Миколаївна, викладач кафедри фахових 

методик та інноваційних технологій у початковій школі. Проектні технології 

на уроках англійської мови у початковій школі. 

47. Помінчук Оксана – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Волошина Ганна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Народно-педагогічні традиції 

сімейного виховання в педагогічній спадщині В. Сухомлинського. 

48. Путаненко Тетяна – магістрантка І курсу факультету педагогічної 

освіти, менеджменту і мистецтва ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Наук. керівник – Красюк 

Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, 

теорії і методики початкової освіти. Особливості формування мовленнєвої 

культури в молодших школярів на уроках літературного читання. 

49. Романюк Тетяна – магістрантка педагогічного факультету 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Наук. керівник – Борисова Тетяна Валеріївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри музичного мистецтва. Театралізація пісні як засіб розвитку 

креативних здібностей молодших школярів на інтегрованих уроках 

мистецтва. 

50. Рябко А. І. – здобувач другого (магістерського) рівня освіти, 

спеціальності 012 Дошкільна освіта Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – Галаманжук Леся 

Людвигівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Диференціація в розвитку рухової функції 

дошкільників із обмеженими можливостями. 

 



18 

 

51. Сак Андрій – магістрант факультету фізики, математики та 

інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Запровадження інноваційних технологій як засіб активізації 

творчого потенціалу учнів. 

52. Сливка Анастасія – здобувач другого (магістерського) рівня освіти, 

спеціальності 012 Дошкільна освіта Кам'янець-Подільського національного 

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

психологічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Сучасні підходи до організації дошкільної освіти засобами впровадження 

інноваційних технологій. 

53. Слинько Марія – студентка ІІІ курсу І освітнього рівня вищої освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. Наук. керівник – Карапузова Наталія 

Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання. 

Використання інтерактивних сервісів у навчанні молодших школярів 

арифметичних дій. 

54. Слинько Неля – студентка І курсу ІІ освітнього рівня вищої освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. Наук. керівник – Мірошніченко Тетяна 

Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання. Артбук - 

інноваційна технологія розвитку творчої особистості молодшого школяра. 

55. Соболевська Наталія – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Перфільєва Людмила Павлівна, кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Використання інноваційних 

технологій на уроках у початкових класах. 

56. Степанюк Віта – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Муковіз Олексій Павлович, доктор педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Вплив ігрової діяльності на 

формування відповідального ставлення учнів молодшого шкільного віку 

до здоров’я. 

57. Стецюк Ірина – магістрантка педагогічного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – 

Третяк Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Формування комунікативно-мовленнєвих умінь учнів початкових класів 

на уроках української мови. 
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58. Стоколос Жанна – магістрантка педагогічного факультету 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Наук. керівник – Третяк Наталія Володимирівна, кандидат філологічних 

наук, доцент Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка. Діалогічне мовлення як засіб розвитку комунікативних умінь в 

учнів початкових класів. 

59. Сумарюк Юлія – магістрантка педагогічного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – 

Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Формування 

мовної особистості молодшого школяра в інноваційному освітньому 

середовищі. 

60. Супрун Юлія – студентка ІІІ курсу І освітнього рівня вищої освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. Наук. керівник – Карапузова Наталія 

Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання. Методи 

кооперативного навчання математики першокласників. 

61. Терещенко Віта – студентка ІV курсу факультету педагогічної освіти, 

менеджменту і мистецтва ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Наук. керівник – Красюк 

Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, 

теорії і методики початкової освіти. Розвиток лексичних навичок у 

четвертокласників на уроках української мови. 

62. Тимчишин І. І. – здобувач другого (магістерського) рівня освіти, 

спеціальності 012 Дошкільна освіта Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – Галаманжук Леся 

Людвигівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Деякі організаційні умови корекції 

морфофункціональних порушень дошкільників із церебральним 

паралічем. 

63. Троян Анастасія – здобувачка ОС «Бакалавр» природничо-

географічного факультету Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Наук. керівник – Задорожна Олена Михайлівна, старший 

викладач кафедри хімії, екології та методики їх навчання. Здійснення 

міждисциплінарного принципу в процесі екологічної освіти. 

64. Філіпець Ольга – магістрантка педагогічного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – 

Третяк Наталія Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Розвиток пізнавальної активності в учнів молодших класів при вивченні 

теми “Дієслово”. 
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65. Хомовська Наталія – магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – 

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

теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Інноваційні освітні технології екологічного 

виховання.  

66. Школяр Галина – магістрантка педагогічного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – 

Борисова Тетяна Валеріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

музичного мистецтва. Використання сугестивних технологій у процесі 

формування музично-артистичних умінь і навичок молодших школярів. 

67. Шмалюх Інна – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Коломієць Наталія Андріївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Формування самостійності 

молодших школярів засобами сучасних педагогічних технологій. 

68. Щербанюк Ірина – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Волошина Ганна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Сутність і структура 

морального вчинку в контексті сучасного освітнього процесу. 

 

 

СЕКЦІЯ № 3 

 

ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА ОСНОВ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ 

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАННЯ 

 

1. Андрєєва Анна – здобувачка ОС «Магістр» факультету української 

філології Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Наук. керівник – Циганок Оксана Олександрівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання. Використання методу проектів у 

процесі викладання історії української літератури. 

2. Андрющенко Крістіна – здобувачка ОС «Бакалавр» природничо-

географічного факультету Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Наук. керівник – Гончарук Віталій Володимирович, 

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри хімії, екології та методики їх 

навчання. Формування критичного мислення школярів у процесі 

застосування інноваційних технологій навчання екології.  
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3. Базильчук Тетяна – магістрантка педагогічного факультету 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Наук. керівник – Мартіна Олеся Володимирівна, кандидат філологічних наук, 

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. 

4. Богута Ірина – студентка ІV курсу І освітнього рівня вищої освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. Наук. керівник – Богута Валентина 

Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання. 

Формування критичного мислення молодших школярів під час реалізації 

проектної діяльності. 

5. Брила Ілона – магістрантка педагогічного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – 

Олинець Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Формування критичного мислення засобами післятекстових завдань з 

домашнього читання на уроках англійської мови. 

6. Гембарук Олександр – здобувач ОС «Магістр» факультету 

української філології Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Наук. керівник – Санівський Олександр Михайлович, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання. Організація самостійної діяльності 

студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання. 
7. Грабова Тетяна – здобувачка ОС «Бакалавр» природничо-

географічного факультету Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Наук. керівник – Гончарук Віталій Володимирович, 

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри хімії, екології та методики їх 

навчання. Формування інформаційної культури школярів у процесі 

застосування інноваційних технологій навчання природничих дисциплін. 
8. Грабовська Нінель – здобувачка ОС «Бакалавр» факультету 

української філології Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини. Наук. керівник – Гончарук Валентина Анатоліївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання. Формування критичного мислення 

школярів під час застосування інноваційних технологій на уроках з 

української літератури. 

9. Довга Анастасія – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Муковіз Олексій Павлович, доктор педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Шляхи до формування 

здорового способу життя молодших школярів. 
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10. Довгань О. Б. – здобувач другого (магістерського) рівня освіти, 

спеціальності 012 Дошкільна освіта Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – Гордійчук М. С., кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Дослідно-експериментальна робота з комунікативно-мовленнєвого 

розвитку дошкільників. 

11. Зубатюк Оксана – студентка ІІ курсу природничо-географічного 

факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Використання інноваційних технологій на уроках хімії у 11 класі. 

12. Казирід Ольга – студентка І курсу ІІ освітнього рівня вищої освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. Наук. керівник – Федій Ольга Андріївна, 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання. Інноваційні 

технології формування в учнів ключової компетентності «вміння 

вчитися». 

13. Карвасарська Галина – магістрантка І курсу педагогічного 

факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка. Інтерактивні методи розвитку критичного мислення молодших 

школярів на уроках математики. 

14. Коберник Тетяна – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Волошина Ганна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Народна педагогіка про працю і 

традиції трудового виховання. 

15. Криворучко Олена – магістрантка І курсу факультету педагогічної 

освіти, менеджменту і мистецтва ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Стан розвитку 

пізнавальної самостійності молодших школярів на уроках української 

мови у процесі застосування інноваційних технологій навчання. 

16. Ляшок Людмила – магістрантка педагогічного факультету 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Наук. керівник – Третяк Наталія Володимирівна, кандидат філологічних 

наук, доцент Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка. Методика роботи над характеристикою персонажа на уроках 

літературного читання. 

17. Максимук Оксана – магістрантка І курсу факультету педагогічної 

освіти, менеджменту і мистецтва ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Наук. керівник – Красюк 

Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, 

теорії і методики початкової освіти. Формування здоров’язбережувальної 

компетентності в третьокласників на уроках основи здоров’я. 
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18. Мітра Саян – студент 2 курсу мед. факультету ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова (Індія); Абхішек Кумар Ядав – студент 2 курсу мед. 

факультету ВНМУ ім. М. І. Пирогова (Індія); Такатка Тарек – студент 2 курсу 

мед. факультету ВНМУ ім. М. І. Пирогова (Палестина). Наук. керівник – 

Калашнік Наталія Василівна, доцент кафедри українознавства ВНМУ 

ім. М. І. Пирогова. Підвищення рівня соціальної й культурної 

компетентності в освітньому середовищі. 

19. Опалінська Вікторія – здобувачка ОС «Магістр» факультету 

української філології Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Наук. керівник – Циганок Оксана Олександрівна, 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання. Використання методу проектів у 

процесі викладання риторики. 

20. Остафюк М. В. – здобувач другого (магістерського) рівня освіти, 

спеціальності 012 Дошкільна освіта Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – Гордійчук М. С., кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Особливості використання електронних презентацій у процесі навчання 

старших дошкільників розв’язанню арифметичних задач. 

21. Перехрест Анжела – магістрантка І курсу факультету педагогічної 

освіти, менеджменту і мистецтва ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Наук. керівник – Красюк 

Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, 

теорії і методики початкової освіти. Формування критичного мислення в 

учнів 4 класу на уроках літературного читання. 

22. Печений Ростислав – здобувач ОС «Бакалавр» природничо-

географічного факультету Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Наук. керівник – Совгіра Світлана Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх 

навчання. Екологічна освіта – основа екологічного добробуту. 

23. Погомій Христина – магістрантка педагогічного факультету 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Наук. керівник – Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, 

професор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка. Технології формування екологічної компетентності молодших 

школярів засобами цифрових технологій. 

24. Поляруш Людмила – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Волошина Ганна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Види самостійної роботи у 

початкових класах. 
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25. Присяжнюк Олена – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Волошина Ганна Петрівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Сутність та структура 

фразеологізмів. 

26. Репей Марина – студентка ІІІ курсу педагогічного факультету 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Мовні ігри як засіб підвищення ефективності сприймання нового 

матеріалу на уроках мовно-літературної галузі. 

27. Савіна Анастасія – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Коберник Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

професор кафедри теорії початкового навчання. Умови формування творчого 

мислення молодших школярів. 

28. Степуріна Анастасія – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Коберник Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

професор кафедри теорії початкового навчання. Вплив самостійної роботи на 

соціалізацію особистості молодшого школяра. 

29. Ткач Світлана – магістрантка факультету початкової освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Наук. керівник – Муковіз Олексій Павлович, доктор педагогічних наук, 

доцент кафедри теорії початкового навчання. Особливості формування 

екологічної культури засобами етнопедагогіки. 

30. Хомик Оксана – здобувач другого (магістерського) рівня освіти, 

спеціальності 012 Дошкільна освіта Кам'янець-Подільського національного 

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

педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Технології формування готовності вихователів дітей дошкільного віку до 

самоорганізації. 

31. Чистяк Аліна – магістрантка педагогічного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – 

Мартіна Олеся Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Формування культури мовного 

спілкування учнів початкових класів. 

32. Чупак Наталія – магістрантка педагогічного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – 

Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Квест-

технології як засіб залучення молодших школярів до здорового способу 

життя. 
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33. Ярова Світлана – студентка І курсу ІІ освітнього рівня вищої освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. Наук. керівник – Починок Євгенія 

Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти, 

природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання. 

Формування дослідницьких умінь молодших школярів засобами 

віртуальної екскурсії. 

 

 

СЕКЦІЯ № 4 
 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ 
 

1. Гарасим І. І. – здобувач другого (магістерського) рівня освіти, 

спеціальності 012 Дошкільна освіта Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – Галаманжук Леся 

Людвигівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та 

методик дошкільної освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Деякі організаційні аспекти підготовки 

майбутніх вихователів до розвитку дошкільників засобами мистецтва. 
2. Іванова Катерина – студентка І курсу ІІ освітнього рівня вищої 

освіти спеціальності 013 Початкова освіта Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Наук. керівник – Процай 

Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової 

освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання. 

Дидактичний медіаконтент на уроках англійської мови. 
3. Коломієць Ніка – студентка ІІ курсу факультету іноземних мов 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Досвід зарубіжних країн у запровадженні інклюзивного навчання в 

Україні. 

4. Кузь Владислав – здобувач ОС «Бакалавр» природничо-

географічного факультету Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. Наук. керівник – Гончарук Віталій Володимирович, 

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри хімії, екології та методики їх 

навчання. Перспективи впровадження інноваційних форм навчання в 

Україні. 
5. Севастьянова Юлія – магістрантка Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – 

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

теорії та методик початкової освіти Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка. Зарубіжний досвід формування 

дослідницьких умінь у молодших школярів. 
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6. Хан Микола – здобувач ОС «Бакалавр» природничо-географічного 

факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Наук. керівник – Гончарук Віталій Володимирович, кандидат 

педагогічних наук, викладач кафедри хімії, екології та методики їх навчання. 

Інновації у вищій освіті: вітчизняний і зарубіжний досвід. 

7. Хоміцька Анна – магістрантка педагогічного факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наук. керівник – 

Олинець Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Застосування методу «MINDMAP» у навчанні тематичної лексики 

молодших школярів на уроках англійської мови. 


