
   
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ  

ДВНЗ  «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
Всеукраїнської  науково-практичної Інтернет-конференції 

молодих учених і студентів 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ 

В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

В ОСВІТНЬОМУ ТА НАУКОВОМУ 

ПРОСТОРІ 
 

 

27-28 жовтня 2016 року 

 

 

 

 

МУКАЧЕВО 

 



 

2 

 

 

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ  

 

СПІВГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 
ЩЕРБАН  доктор психологічних наук, професор, ректор, 

Тетяна Дмитрівна  Мукачівський державний університет 

СМОЛАНКА  доктор медичних наук, професор, ректор 
Володимир Іванович  ДВНЗ "Ужгородський національний університет" 
  

 

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 
ГОБЛИК  доктор економічних наук, доцент, перший 

Володимир Васильович  проректор, Мукачівський державний університет 
   
   

   

 

 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ 
ФІЗЕШІ  декан педагогічного факультету, 

Октавія Йосипівна  Мукачівський державний університет, 

  кандидат педагогічних наук, доцент 

   
   

КОБАЛЬ   завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової  

Василь Іванович  освіти,  Мукачівський державний університет, 

  кандидат педагогічних наук, доцент 

   
   

АТРОЩЕНКО   доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової  
Тетяна Олександрівна  освіти,  Мукачівський державний університет, 

  кандидат педагогічних наук, доцент 

   
   

ДОБОШ   доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової  
Олена Михайлівна  освіти,  Мукачівський державний університет, 

  кандидат педагогічних наук, доцент 

   
   

ПИНЗЕНИК   доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової  
Олена Мафтеївна  освіти,  Мукачівський державний університет, 

  кандидат педагогічних наук, доцент 

   
   

ФЕНЦИК   доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової  
Оксана Миколаївна  освіти,  Мукачівський державний університет, 

  кандидат педагогічних наук, доцент 
   

 

 

 

 



 

3 

 

СЕКЦІЯ 1 

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 

 

Брижак Надія Юріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет. 

 Використання спадщини В. Сухомлинського у практиці роботи 

початкової школи.  

 

Вадюник Віталія Іванівна, бакалавр спеціальності «Практична 

психологія»,  Мукачівський державний університет. Науковий керівник – 

кандидат  психологічних наук, доцент Марценюк М. О. 

Психологічні аспекти розвитку особистості в умовах освітньої 

парадигми. 

 

Войцехівський Костянтин Францович, директор Вінницького 

гуманітарно-педагогічного коледжу. 

Реалії та перспективи розвитку педагогічних коледжів в умовах 

євроінтеграційних процесів. 

 

Герц Марина Іванівна, Говдош Альона Василівна, магістри 

спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний університет. 

Проблема морального виховання у контексті навчально-виховного процесу. 

 

Гринько Валентина Іванівна, старший викладач кафедри дошкільної 

педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії. 

Самостійна діяльність студентів як умова інтелектуального розвитку 

особистості. 

 

Гучканюк Андріана Миколаївна,  бакалавр спеціальності «Початкова 

освіта», Мукачівський державний університет. Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук  Брижак Н. Ю.  

 Нестандартні уроки як засіб підвищення ефективності навчання дітей 

молодшого шкільного віку.  
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Дешко Марія-Христина бакалавр спеціальності «Дошкільна освіта», 

Мукачівський державний університет. Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук Чекан О. І. 

Взаємодія ДНЗ  і сім’ї як осередку суспільного виховання. 

 

Долинська Оксана Станіславівна, магістр спеціальності «Початкова 

освіта», Мукачівський державний університет. Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук Лавренова М. В. 

Роль дитячої книжки в сучасному освітньому просторі.  

 

Забалуй Катерина Станіславівна, магістр спеціальності «Початкова 

освіта»,  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. 

Науковий керівник –  доктор  педагогічних  наук, професор Шпак В. П. 

Розвиток мовленнєвих умінь молодших школярів на уроках рідної мови. 

 

Іванова Антоніна Олександрівна, викладач педагогіки гуманітарно-

педагогічного коледжу  Мукачівського державного університету. 

Творчо – інноваційний характер праці вчителя в педагогічній спадщині               

В.О. Сухомлинського. 

 

Лавренова Наталія  Володимирівна, бакалавр спеціальності «Початкова 

освіта», Мукачівський державний університет, бакалавр спеціальності 

«Архітектура будівель і споруд», Національний університет «Львівська 

політехніка». Науковий керівник – кандидат педагогічних наук Лавренова М. В. 

Формування екологічної культури молодших школярів під час опрацювання 

творів дитячої літератури. 

 

Луніна Яна Володимирівна, бакалавр,  Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя.  Науковий керівник – кандидат педагогічних 

наук,  доцент Сватенков О. В. 

Профілактика шкільного насилля. 

 

Ляховець Олеся Олександрівна,  кандидат педагогічних наук,  старший 

викладач кафедри дошкільної освіти Черкаського національного університету 

ім. Богдана Хмельницького. 

Освітнє середовище як фактор формування творчої особистості 

вихователя. 
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Марушка Вікторія Ярославівна,  бакалавр спеціальності «Практична 

психологія», Мукачівський державний університет. Науковий керівник – 

кандидат  психологічних наук, доцент Марценюк М. О. 

Психологічні аспекти розвитку обдарованої особистості. 

 

Мовчан Валентина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри початкової освіти, Черкаський національний університет 

імені Богдана Хмельницького.  

Формування проектно-художніх умінь у процесі фахової підготовки 

майбутніх учителів початкових класів. 

 

Павлушкіна Олена Василівна, старший викладач кафедри дошкільної 

педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії. 

Моделювання педагогічної взаємодії як внутрішня організація системи. 

 

Пеца Вікторія Михайлівна, магістр спеціальності «Початкова освіта»,  

Мукачівський державний  університет. Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук Тягур В. М.  

Актуальність формування культури праці учнів початкової школи в 

процесі трудової підготовки. 

 

Попович Оксана Михайлівна, старший викладач кафедри  теорії та 

методики дошкільної освіти, Мукачівський державний університет. 

Теоретико-методологічні аспекти проблеми конструктивної діяльності.  

 

Поштак Ірина Василівна,  бакалавр спеціальності «Практична 

психологія», Мукачівський державний університет. Науковий керівник – 

кандидат  психологічних наук, доцент Марценюк М. О. 

Структура та умови становлення психологічної компетентності 

вчителя. 
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Савон Галина Петрівна, студентка Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя, провідний спеціаліст відділу соціальної 

роботи Бобровицького районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. Науковий керівник –  кандидат  педагогічних  наук, доцент  

Останіна Н.С. 

Особливості соціальної підтримки сім’ї, яка виховує дитину з 

обмеженими можливостями. 

 

Савченко Марина Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

начальник навчального відділу Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії. 

Організація професійно-проектного навчання в умовах вищого 

педагогічного навчального закладу. 

 

Сівак Наталія Антонівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.  

Вплив соціального середовища на структуру і зміст освітнього простору. 

 

Cиладій Іван Михайлович, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу 

організації та моніторингу навчального процесу акредитації і ліцензування, 

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ. Маринець Надія 

Василівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри історії та суспільних 

наук, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ. 

«Демократична освіта» майбутніх педагогів. 

 

Синетар Ірина Василівна, магістр спеціальності «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет. Науковий керівник – кандидат  

педагогічних  наук Тягур В. М. 

Значення національних традицій у трудовому вихованні учнів початкової 

школи. 

 

Стрілець Аліна Вікторівна,  викладач кафедри початкової освіти 

Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького.  

Особливості розвитку зв’язного мовлення дітей молодшого шкільного віку 

із затримкою психічного розвитку. 
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Шахрай Вікторія Євгеніївна, студентка IV курсу, КВНЗ «Уманський 

гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г.Шевченка». 

Специфіка соціально-педагогічних умов щодо розвитку соціальної 

культури підлітків в умовах ЗОШ. 

 

Яцура Дарина Михайлівна, молодший бакалавр спеціальності 

«Початкова освіта», гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського 

державного університету. 

Індивідуалізація процесу вивчення іноземної мови в умовах інклюзивного 

навчання. 

 

 

 

СЕКЦІЯ 2 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В  ОСВІТІ 

 

Білак Слава Василівна, магістр спеціальності  «Початкова освіта»,  

Мукачівський державний університет.  Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Кушнір І. І. 

Педагогічні умови соціалізації студентів засобами інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 

Галас Іванна Іванівна,  Шелемба Г.М. бакалавр спеціальності 

«Практична психологія»,  Мукачівський державний університет. Науковий 

керівник – кандидат  психологічних наук, доцент Марценюк М. О. 

Інноваційні методи навчання у сучасному освітньому середовищі. 

 

Гончар Наталія Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії. 

Комплекс інтерактивних методів при організації семінарських занять з 

дошкільної педагогіки. 

 

Деяк Віталіна Василівна, магістр спеціальності «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет. Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Лалак  Н.В. 

Інтеграція навчального процесу в  початковій школі. 
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Запорожану Марія Іллівна, бакалавр спеціальності «Дошкільна освіта»,  

Мукачівський державний  університет. Науковий керівник  – старший викладач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти Микуліна А. К. 

Навчання дошкільників  елементам дизайну як умова розвитку дитячої 

творчості. 

 

Зданевич Лариса Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

Інноваційна модель освіти у професійній педагогічній підготовці. 

 

Зосименко Оксана Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент,  КЗ 

«Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». 

Умови реалізації основних загально педагогічних принципів інноваційної 

освіти. 

 

Луцанич Уляна Володимирівна, бакалавр спеціальності «Початкова 

освіта»,  Мукачівський державний  університет. Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук Лавренова М. В.  

Використання технологій візуалізації в освітній діяльності початкової 

школи.  

 

Кляп Євгенія Іванівна,  бакалавр спеціальності «Дошкільна освіта»,  

Мукачівський державний  університет. Науковий керівник – старший викладач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти Микуліна А. К. 

Малювання як засіб розвитку зображувальних та технічних навиків у 

дошкільників. 

 

Ковальчук Наталя Петрівна, кандидат педагогічних наук, викладач  

КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка». 

 Загальна характеристика форм педагогічної підтримки соціалізації 

студентської молоді в умовах освітнього середовища педагогічного коледжу. 

 

Ковальчук Оксана Ігорівна, бакалавр, Кременецька обласна 

гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка. 

 Інноваційні технології музичного розвитку зростаючої особистості. 
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Ковальчук Юлія Валентинівна, студентка IV курсу  КВНЗ «Уманський 

гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка». 

 Характеристика напрямів роботи з опікунською сім’єю в навчально-

виховному процесі ЗОШ. 

 

Мелєшко Вікторія Дмитрівна, старший викладач кафедри музично-

теоретичних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

 Актуальність інноваційних підходів у підготовці майбутніх педагогів 

дошкільної освіти до роботи з родинами. 

 

Миськова Наталія Миколаївна, викладач кафедри дошкільної 

педагогіки, психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії. 

 Напрями впровадження компетентнісного підходу в систему вищої 

освіти. 

 

Пазій Софія Володимирівна, старший викладач кафедри музично-

теоретичних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

 Інтерактивні прийоми в структурі практичного заняття з 

дозвіллєзнавства. 

 

Полякова Олена  Василівна, викладач кафедри методики та психології 

дошкільної і початкової освіти,  Інституту післядипломної педагогічної освіти  

Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Реалізація компетентнісного підходу у навчанні математики молодших 

школярів. 

 
Перхун Леся Василівна, провідний спеціаліст, методист відділу 

аспірантури, докторантури та наукової роботи, Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана Франка.  

Використання нетрадиційних методик корекційної роботи  в умовах 

інклюзивного освітнього середовища. 

 

Приходько Аліна Василівна, студентка факультету психології та 

соціальної роботи спеціальності «Соціальна педагогіка», Ніжинський 

державний університет ім. Миколи Гоголя. 

Причини та прояви буллінгу в шкільному середовищі. 
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Руда Тетяна Вікторівна, методист Вінницького гуманітарно-

педагогічного коледжу. 

Педагогічні технології та їх вплив на педагогічну позицію особистості. 

 

Савон Галина Петрівна,  магістр VІ курсу факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 

провідний спеціаліст відділу соціальної роботи Бобровицького районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 Особливості соціальної підтримки сім’ї, яка виховує дитину з 

обмеженими можливостями. 

 

Слюта Аліна Миколаївна,  кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри географії Чернігівського національного педагогічного 

університету імені Т.Г. Шевченка. 

ГІС як важлива складова інформатизації сучасної географічної освіти 

 

Сущенко Тетяна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри управління навчальним закладом і педагогіки вищої школи, 

Класичний приватний університет, м.Запоріжжя. 

 Інноваційні технології у фаховій підготовці майбутніх педагогів до 

професійної мобільності. 

 

Устич Маріанна Василівна, магістр спеціальності «Початкова освіта»,  

Мукачівський державний  університет. Науковий керівник –  кандидат 

педагогічних наук, доцент Швардак М. В. 

Особливості проведення дискусії на заняттях у ВНЗ. 

 

Феллег Анжеліка Ласлівна, магістр спеціальності «Початкова освіта»,  

Мукачівський державний  університет. Науковий керівник –  кандидат 

педагогічних наук, доцент Швардак М. В. 

Кейс як ефективний метод професійного становлення майбутнього 

вчителя початкової школи. 

 

Хила Антоніна Володимирівна, магістр спеціальності «Початкова 

освіта»,  Мукачівський державний  університет. Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Фенцик О. М. 

Інноваційні технології в початковій освіті 
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Чекан Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний  

університет. 

Інформаційна безпека дошкільників у комп’ютерно орієнтованому  

середовищі.   

 

Чийпеш Анюта Іванівна, магістр спеціальності «Початкова освіта»,  

Мукачівський державний  університет. Науковий керівник –  кандидат 

педагогічних наук, доцент Швардак М. В. 

Особливості реалізації інноваційної моделі навчання «1 учень – 1 

комп’ютер». 

 

Шахрай Вікторія Євгеніївна,  студентка IV курсу КВНЗ «Уманський 

гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т. Г. Шевченка». 

 Специфіка соціально-педагогічних умов щодо розвитку соціальної 

культури підлітків в умовах ЗОШ. 

 

Январі Вероніка Михайлівна,  магістр спеціальності «Початкова освіта»,  

Мукачівський державний  університет. Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Швардак М. В. 

Методичні рекомендації щодо організації та проведення рольової гри в 

початковій школі. 

 

Ярощук Олена Іванівна, магістр спеціальності «Початкова освіта»,  

Мукачівський державний  університет. Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Швардак М. В. 

Технологія розвитку творчої особистості у початковій школі. 
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СЕКЦІЯ 3 

ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ 

СУЧАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ 

 

Берліба Крістіна Семенівна, магістр спеціальності  «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет. Науковий керівник –  кандидат 

педагогічних наук, доцент Кузьма-Качур М. І. 

Готовність студентів педагогічних коледжів до патріотичного виховання 

молодших школярів на початковому етапі експерименту. 

 

Бобирєва Олена Сергіївна, бакалавр спеціальності «Дошкільна  освіта», 

Мукачівський державний університет. Науковий керівник – старший викладач  

кафедри теорії та методики дошкільної освіти Кас’яненко Оксана Миколаївна.                                                                                                                          

Формування моральних якостей у дитини дошкільного віку засобами 

етнопедагогіки. 

 

Богинська Ілона Володимирівна, студентка факультету психології та 

соціальної роботи спеціальності «Соціальна педагогіка», Ніжинський 

державний університет імені Миколи Гоголя. 

Причини виникнення та етапи формування комп’ютерної залежності у 

підлітків. 

 

Вовчемис Крістіна Василівна, бакалавр  спеціальності  «Соціальна 

робота», Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.  

Проблема соціалізації жінок, що постраждали внаслідок домашнього 

насилля. 

 

Добош Мілена Михайлівна,  магістр спеціальності  «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет, магістр спеціальності «Організація кіно-, 

телевиробництва»  Київського Національного університету театру,   кіно і 

телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. 

Потенціал кіномистецтва в освітньому процесі  початкової школи. 

 

Жовта Ірина Сергіївна,  студентка  спеціальності «Соціальна   робота»,    

факультет психології та соціальної роботи, Ніжинський державний університет 

імені Миколи Гоголя. Науковий керівник –  кандидат педагогічних наук, доцент 

Хлєбік С.Р. 

Зона соціального ризику в школі – профілактика бездоглядності. 
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Кулініч Вікторія Олександрівна, магістр спеціальності  «Початкова 

освіта», Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.  

Ідея «сродної праці» Г.С. Сковороди як методологічне підґрунтя науково-

педагогічного дослідження. 

 

Лівінська Вікторія Вадимівна, магістр спеціальності «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет.  

Сучасна соціокультурна реальність як чинник нової парадигми 

патріотичного виховання підростаючого покоління 

 

Лісовець Оксана Вікторівна,  аспірантка кафедри педагогіки 

Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. 

Проблема виховання самостійності у дітей 5-7 років. 

 

Лукач Наталія Петрівна,  магістр спеціальності «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет. Науковий керівник –  кандидат 

педагогічних наук, доцент Кобаль В. І. 

Дослідження впливу навчально-виховного процесу на соціалізацію 

молодшого школяра. 

 

Ляшиченко Лілія Володимирівна, бакалавр  спеціальності  «Соціальна 

робота», Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.   

Соціально- виховна робота з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті 

з законом : вітчизняний та зарубіжний досвід. 

 

Меленець Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, Київський 

університет імені Бориса Грінченка, Інститут післядипломної педагогічної 

освіти, старший викладач кафедри методики та психології  дошкільної і 

початкової освіти. 

 Професійність музичного керівника і вихователя як умова успішної 

адаптації дитини раннього віку до дитячого садка. 

 

Мигович Едіта Василівна, магістр спеціальності «Початкова освіта»,   

Мукачівський державний  університет.  Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Кузьма-Качур М. І. 

Результати досліджень сформованості толерантних уявлень у студентів 

на констатувальному етапі. 
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Микуліна Еліна Михайлівна, магістр спеціальності «Початкова освіта»,  

Мукачівський державний  університет.  Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, Тягур В. М.  

Формування художньої культури у майбутніх педагогів. 

 

Моргун Алла Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

Мукачівський державний університет, Луца М.В. старший викладач кафедри 

філологічних дисциплін, Мукачівський державний університет. 

Мовознавство у системі міжпредметних зв’язків. 

 

Поліщук Олександр Сергійович, доктор філософських наук, доцент, 

декан факультету мистецтв Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

Роль мистецької освіти у формуванні особистості студента. 

 

Савон Галина Петрівна,   магістр VІ курсу факультету психології та 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 

провідний спеціаліст відділу соціальної роботи Бобровицького районного 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Науковий керівник –

кандидат педагогічних наук, доцент Останіна Н.С.  

Особливості соціальної підтримки сім’ї, яка виховує дитину з 

обмеженими можливостями. 

 

Чепур Аня Валеріївна,  студентка факультету психології та соціальної 

роботи, спеціальності «Соціальна педагогіка», Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя.  Науковий керівник – кандидат педагогічних 

наук, доцент Володченко Ж.М. 

Соціально-педагогічна профілактика негативних звичок. 

 

Шут Наталія Миколаївна, директор ДНЗ № 573, м. Київ. 

Розвиток креативності старших дошкільників засобом гри. 
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СЕКЦІЯ 4 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА  МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Байдюк Наталія Василівна,  викладач кафедри початкової освіти, 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. 

Гендерна складова професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів: мотиваційно-аксіологічний компонент 

 

Барчій  Магдалина Степанівна,  старший викладач кафедри психології, 

Мукачівський державний університет. 

До проблеми формування професійних цінностей  майбутніх психологів. 

 

Бровко Лариса Василівна,  Стеценко Олена Олексіївна, Хорольський 

агропромисловий коледж Полтавської аграрної академії, викладачі економічних 

дисциплін. 

 Екскурсія  як вид позааудиторної діяльності. 

 

Вовк Валентин Петрович, кандидат психологічних наук, доцент, 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. 

Інноваційні технології професійної підготовки майбутніх психологів. 

 

Герасимова Інна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, ННІ 

педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва, кафедра загальної 

педагогіки і психології. Герасімова Н. Є., кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри загальної педагогіки і психології ННІ педагогічної освіти, 

соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького. 

Ґендерна освіта в процесі формування професійних якостей майбутніх 

фахівців. 

 

Герц Марина Іванівна, магістр спеціальності «Початкова освіта»,  

Мукачівський державний  університет. Науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, професор Староста В. І. 

Адаптація майбутніх учителів початкових класів до навчання в коледжі 

та університеті. 
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Гецко Олександра Степанівна, магістр спеціальності «Дошкільна 

освіта»,  Мукачівський державний  університет. Науковий керівник –  кандидат 

педагогічних наук, доцент Пинзеник О. М. 

Сучасний стан формування компетентності у сфері «Природа» 

майбутніх фахівців дошкільної освіти.  

 

Говдош Альона Василівна, магістр спеціальності «Початкова освіта»,  

Мукачівський державний  університет. Науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, професор Староста В. І. 

Роль педагогічної практики у розвитку професійної мотивації майбутніх 

учителів початкової школи. 

 

Єнгаличева  Ірина Віталіївна,   кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри дошкільної освіти  Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького.  

Метод проектів у організації спільної праці дітей  у різновікових групах. 

 

Зімовська Надія Сергіївна, магістр спеціальності «Початкова освіта»,  

Мукачівський державний університет. Науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, професор Староста В. І. 

Групові форми навчальної діяльності майбутніх учителів початкових 

класів у процесі вивчення педагогічних дисциплін 

 

Іваніга Йосип Йосипович, аспірант, директор Виноградівського 

державного коледжу Мукачівського державного університету.   

Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх 

техніків-електромеханіків: постановка проблеми. 

 

Іванчо Мар’яна Андріївна, магістр спеціальності «Дошкільна освіта»,  

Мукачівський державний  університет. Науковий керівник –  кандидат 

педагогічних наук, доцент Пинзеник О. М. 

Методика підготовки вихователя до реалізації індивідуального підходу у 

роботі з дошкільниками.  
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Фриз Інна Василівна, магістр спеціальності «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет. Науковий керівник –  кандидат 

педагогічних наук, доцент Кузьма-Качур М. І. 

Готовність студентів педагогічних коледжів до краєзнавчої роботи у 

початковій школі (за результатами констатувального експерименту). 

 

Казакова Наталія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач виробничої практики Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії. 

Компетентнісний підхід як основа психолого-педагогічної підготовки 

майбутнього педагога в умовах педагогічної практики. 

 

Керечанин Світлана Іванівна, магістр спеціальності «Початкова освіта»,  

Мукачівський державний  університет. Науковий керівник –  кандидат 

педагогічних наук, доцент Фенцик О. М. 

Комунікативна компетентність майбутнього педагога: структура, 

критерії та умови формування. 

 

Ключкович Тетяна Василівна, аспірант кафедри педагогіки та 

психології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 

Впровадження компетентнісного підходу в професійну підготовку 

вчителів європейських країн. 

 

Козинець Ольга Дмитрівна ,  аспірантка кафедри початкової освіти ЧНУ 

імені Богдана Хмельницького. 

Аналіз стану розроблення проблеми діяльності шкіл передового досвіду в 

системі управління медичною освітою в Україні другої половини ХХ – початку 

ХХІ століття. 

 

Крив’яник Елеонора Іванівна, магістр спеціальності «Початкова освіта»,  

Мукачівський державний  університет. Науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, професор Староста В. І. 

Формування пошуково-інформаційної компетентності   майбутніх 

учителів початкових класів у процесі роботи з науково-педагогічними 

джерелами. 
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Кучай Алла Іванівна, викладач-методист, викладач вищої категорії, 

Комунальний вищий навчальний заклад «Уманський гуманітарно-педагогічний 

коледж ім. Т.Г.Шевченка». 

Педагогічна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів. 

 

Любченко Володимир Іванович, студент КВНЗ «Уманський 

гуманітарно-педагогічний коледж імені Т.Г. Шевченка».  

Особливості застосування ігрових технік в соціальній вуличній роботі. 

 

Любченко Інна Іванівна, кандидат педагогічних наук ,  викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач КВНЗ «Уманський гуманітарно-

педагогічний коледж імені Т.Г. Шевченка». 

Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів.  

 

Микуліна Еліна Михайлівна, магістр спеціальності «Початкова освіта»,  

Мукачівський державний університет. Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук  Тягур В. М. 

Формування художньої культури у майбутніх педагогів. 

 

Мисик Олеся Станіславівна, викладач кафедри дошкільної педагогіки, 

психології та фахових методик, начальник навчально-методичного відділу 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

Професіограма вихователя як еталонна модель фахівця дошкільної освіти 

 

Онуфрій Наталія Юріївна, магістр спеціальності «Початкова освіта»,  

Мукачівський державний університет. Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Кобаль В. І. 

Проблема організації навчально-методичної роботи з учителями в 

історико-педагогічній науці. 

 

Онофрійчук Лілія Олегівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

Використання зарубіжного досвіду при підготовці майбутніх вихователів 

до інноваційної професійної діяльності. 
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Пісоцька Леоніда Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

декан факультету дошкільної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії. 

Проблема якісної підготовки сучасних педагогів крізь призму євро 

інтеграційних процесів. 

 

Дорчинець Евеліна Михайлівна, магістр спеціальності «Дошкільна 

освіта»,  Мукачівський державний  університет. Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Пинзеник О. М. 

Результати формування пошуково-дослідницьких умінь вихователя дітей 

дошкільного віку. 

 

Поліщук Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. 

Шляхи формування професійної компетентності майбутніх українських 

філологів. 

 

Попович Мирослава Михайлівна, магістр спеціальності «Дошкільна 

освіта»,  Мукачівський державний  університет. Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Пинзеник О. М. 

Ефективність формування національної свідомості студентів вищого 

педагогічного навчального закладу. 

 

Раджабова Сабіна Шаїдівна,  кандидат психологічних наук,  доцент 

кафедри загальної педагогіки та психології, Черкаський національний 

університет ім. Б. Хмельницького. 

Психологічна підготовка майбутніх педагогів у контексті завдань 

сучасної вищої освіти. 

 

Сергеєва Зоя Павлівна, старший викладач кафедри дошкільної 

педагогіки, психології та фахових методик, Хмельницька гуманітарно-

педагогічна академія. 

Взаєморозуміння як основа дидактичної взаємодії викладача і студента. 
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Снісаренко Ольга Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

професор кафедри філософії освіти дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України, м. Київ. 

Технології формування  професійної компетентності  педагогів у сучасних 

умовах модернізації змісту освіти. 

 

Стукан Галина Олександрівна, кандидат педагогічних  наук, доцент, 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. 

Сучасні засоби формування комунікативної компетентності у майбутніх 

вчителів початкової школи. 

 

Тимчик Марина Павлівна, аспірант ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет». 

Проблеми підготовки майбутніх фахівців навчально-виховного процесу у 

творчому доробку Олександра Духновича. 

 

Томашевська Мирослава Олегівна, аспірант, Мукачівський державний 

університет.   

Підготовка майбутніх магістрів педагогіки  до професійної взаємодії 

засобами інтерактивних технологій навчання.  

 

Кость Юлія Юріївна, магістр спеціальності «Початкова освіта», 

Мукачівський державний  університет. Науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук,  доцент Фенцик О. М.  

Формування культури професійного спілкування майбутніх педагогів. 

 

Фурман Ольга Вікторівна, викладач кафедри дошкільної педагогіки, 

психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії. 

Формування суб’єктної позиції в професійній підготовці майбутніх 

логопедів. 

 

Химич Оксана Іванівна,  магістр спеціальності «Початкова освіта»,  

Мукачівський державний  університет. Науковий керівник – доктор 

педагогічних наук, професор Староста В. І. 

Стиль педагогічної діяльності вчителів початкової школи.  
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Циц Галина Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент, 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. 

Діяльнісно-комунікативний підхід до вивчення української мови в умовах 

вищого педагогічного навчального закладу. 

 

Чернова Альбіна Олександрівна, студентка ІV курсу, Ніжинський 

державний університет імені Миколи Гоголя. 

Проблема посередництва у соціально-педагогічній роботі. 


