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СЕКЦІЯ 1 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В 

УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

 

Барна Христина Василівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Довгій Ірина 

Степанівна, бакалавр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський 

державний університет. 

Громадянськість як інтегративна якість дошкільника.  

 

Брижак Надія Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії та методики початкової освіти, Поштак Мар`яна Василівна, магістр 

спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет. 

Структура методичної роботи в системі дошкільної освіти. 

 

Добош Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Довбиш Тетяна Іванівна, магістр 

спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, 

Мукачівський державний університет 

Формування інноваційного простору дошкільної освіти. 

 

Карпенко Ольга Володимирівна, студентка 1 курсу РВО «Магістр», 

факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 

університету. 

Процес керівництва іграми дітей дошкільного віку. 

 

Кучай Алла Іванівна, викладач КВНЗ «Уманський гуманітарно-

педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка». 

До питання інтерактивних технологій в дошкіллі. 

 

Любченко Інна Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач, 

Волицька Інна Сергіївна, студентка 3 курсу КВНЗ «Уманський гуманітарно-

педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка». 

Дошкільна освіта на сучасному етапі розвитку суспільства. 

 

Микуліна Антоніна Костянтинівна, ст. викладач кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти, Мукачівський державний університет. 

Умови забезпечення якості сучасної дошкільної освіти. 

 

Покутня Марина Сергіївна, студентка 1 курсу РВО «Магістр», 

факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 

університету. 

Вимоги освітніх програм для дітей дошкільного віку щодо трудового 

виховання. 



Русин Надія Михайлівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти, Ковач Ангеліна Сергіївна, бакалавр спеціальності 

«Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет. 

 Сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників. 

 

Сіроштан Оксана Петрівна, викладач КВНЗ «Уманський гуманітарно-

педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка». 

Навчання іноземної мови дітей дошкільного віку. 

 

 

 

СЕКЦІЯ 2 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ 

 

Атрощенко Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, Гавринець Діана 

Іванівна, бакалавр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет. 

Художня література як засіб розвитку мовлення дітей третього року 

життя. 

 

Атрощенко Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, Гомечко Еріка Іванівна, 

магістр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет. 

Дитяче лідерство як соціально-психологічний феномен. 

 

Барна Христина Василівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Керестей Антоніна 

Михайлівна, магістр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський 

державний університет. 

Моральна свідомість як складова суспільної свідомості. 

 

Барна Христина Василівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Станкович Яна 

Павлівна, бакалавр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський 

державний університет. 

Використання експериментування як методу в навчально-пізнавальній 

діяльності молодших дошкільників.  

 

Барчій Магдалина Степанівна, старший викладач кафедри психології, 

Воронова Ольга Юріївна, старший викладач кафедри психології, 

Мукачівський державний університет. 

До проблеми мовленнєвого розвитку  дошкільника. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Брижак Надія Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії та методики початкової освіти, Вовчок Аніта Василівна, магістр 

спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет. 

Теоретичні основи формування ціннісного ставлення до власного 

здоров’я в дітей старшого дошкільного віку. 

 

Брижак Надія Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії та методики початкової освіти, Лембей Мирослави Іванівни, магістр 

спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет. 

Особливості змісту духовних цінностей у старших дошкільників. 

 

Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки, Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Попович Оксана 

Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти Мукачівський державний університет. 

Педагогічна просвіта майбутніх батьків через призму творчості                  

Ж.-Ж. Руссо. 
 

Добош Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Чеснек Маріанна Євгеніївна, 

магістр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет. 

Розвиток обдарованої дитини дошкільного віку засобами музичної 

діяльності. 

 

Іванова Вікторія Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Мотичка Ганна Павлівна, 

бакалавр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет. 

Роль вихователя в успішній соціалізації дошкільника. 

 

Іванова Вікторія Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Решетар Марина Михайлівна, 

бакалавр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет. 

Спільна діяльність як умова розвитку творчості в старшому 

дошкільному віці. 

 

Іванова Вікторія Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Фагат Марина Василівна, 

бакалавр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет. 

Вплив засобів образотворчої діяльності на становлення психічних 

процесів дітей старшого дошкільного віку. 



Іванова Вікторія Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Чорей Мирослава Василівна, 

бакалавр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет. 

Спілкування дітей старшого дошкільного віку в процесі занять 

образотворчою діяльністю. 
 

Козак Наталія Дмитрівна, викладач КВНЗ «Уманський гуманітарно-

педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка». 

Дитяча образотворча творчість як продуктивна діяльність 

дошкільників. 
 

Курило Олександра Йосипівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри філологічних дисциплін, Халус Любов Юріївна, магістр спеціальності 

«Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет. 

Комунікативні ігри як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку. 

 

Любченко Інна Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач КВНЗ 

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

Дошкільне дитинство – період розвитку логічного мислення. 

 

Любченко Інна Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач, 

Баслик Аліна Віталіївна, студентка 3 курсу КВНЗ «Уманський гуманітарно-

педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка». 

Вплив сімейного виховання на розвиток дитини. 

 

Любченко Інна Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач, 

Герасимова Ганна Володимирівна, студентка 3 курсу КВНЗ «Уманський 

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

Завдання дошкільної освіти з розвитку особистості. 

 

Любченко Інна Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач, 

Діхтяренко Анна Ігорівна, студентка 3 курсу КВНЗ «Уманський гуманітарно-

педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка». 

До проблеми виховання дітей дошкільного віку. 

 

Любченко Інна Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач, 

Заремба Любов, студентка 4 курсу КВНЗ «Уманський гуманітарно-

педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка». 

Значення сім’ї в розвитку особистості дитини. 

 

Любченко Інна Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач КВНЗ 

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

Діана Віталіївна, студентка 3 курсу КВНЗ «Уманський гуманітарно-

педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка». 

Використання ароматерапії в дошкільному віці. 



Любченко Інна Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач, 

Полянецька Наталія Миколаївна, студентка 4 курсу КВНЗ «Уманський 

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

Організація відпочинку та оздоровлення дітей: з досвіду роботи 

дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Мрія» 

 

Марценюк Марина Олексіївна, кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри психології, Мукачівський державний університет. 

Феномен гіперактивності у дітей дошкільного віку. 

 

Марценюк Марина Олексіївна, кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри психології, Кабаштура Юліана Василівна, бакалавр 

напряму підготовки «Практична психологія», Мукачівський державний 

університет. 

Психологічні особливості розвитку емоційної сфери дитини-

дошкільника. 

 

Марценюк Марина Олексіївна, кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри психології, Левицька Крістіна Володимирівна, бакалавр 

напряму підготовки «Практична психологія», Мукачівський державний 

університет. 

Гра як розвивальне середовище дошкільника. 

 

Марценюк Марина Олексіївна, кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри психології, Лобас Ірина Григорівна, бакалавр напряму 

підготовки «Практична психологія», Мукачівський державний університет. 

Дошкільна освіта як основа формування особистості   

 

Марценюк Марина Олексіївна, кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри психології, Стретович Юлія Олександрівна, бакалавр 

напряму підготовки «Практична психологія», Мукачівський державний 

університет. 

До питання формування агресивної поведінки в дошкільному віці. 

 

Микуліна Антоніна Костянтинівна, ст. викладач кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти, Гринчук Софія Анатоліївна, бакалавр 

спеціальності «Дошкільна освіта»,  Мукачівський державний університет. 

Проблема розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку. 

 

Михайлова Катерина Василівна, ст. викладач кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти, Савченко Любов Андріївна, бакалавр 

спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет. 

Організація життєдіяльності дітей у процесі адаптації до ДНЗ. 

            

 



Попович Надія Ференцівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри філологічних дисциплін та соціальних комунікацій, Сідлак Яна 

В’ячеславівна, бакалавр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський 

державний університет. 

Значення казки в розвитку дітей дошкільного віку. 

 

Русин Надія Михайлівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти, Бердар Н.М., бакалавр спеціальності «Дошкільна освіта», 

Мукачівський державний університет. 

Особливості розвитку мовлення дітей раннього віку. 

 

Русин Надія Михайлівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти,  Любежаніна Богдана Анатоліївна, бакалавр спеціальності 

«Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет. 

Проблема формування шанобливого ставлення до дорослих у творах 

вітчизняних педагогів-практиків. 

 

Русин Надія Михайлівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти, Мондик Тетяна Михайлівна бакалавр спеціальності 

«Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет. 

Життєва компетентність дітей дошкільного віку – основа розвитку 

особистості. 
 

Русин Надія Михайлівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти, Секереш Еріка Василівна, бакалавр спеціальності 

«Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет. 

Психолого-педагогічні умови формування відповідальності у дітей 

старшого дошкільного віку. 
 

Татаринова Надія Олександрівна, студентка 1 курсу ОС «Магістр», 

факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 

університету. 

Виховання національно-патріотичних почуттів у дошкільників засобами 

національної символіки. 

 

Чекан Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Сідлак Яна В’ячеславівна, 

бакалавр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет. 

Соціалізація дітей дошкільного віку та фактори її формування. 

 

Черепаня Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний 

університет. 

Теоретичні засади виховання трудових умінь і навичок у дітей 

дошкільного віку. 



Черепаня Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Ільницька Маріанна 

Володимирівна, бакалавр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський 

державний університет. 

Збереження здоров’я дітей дошкільного віку засобами фізичного 

виховання. 

 

 

 

СЕКЦІЯ 3 

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ НАСТУПНОСТІ ДОШКІЛЬНОЇ І 

ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ 

 

Брижак Надія Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії та методики початкової освіти, Гумен Любов Василівна, магістр 

спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет. 

Психолого-педагогічні особливості підготовки дітей до навчання у 

школі. 

 

Брижак Надія Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

теорії та методики початкової освіти, Симканич Мар’яна Василівна, магістр 

спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет. 

Наступність у використанні ігрових форм навчальної діяльності 

старших дошкільників та молодших школярів. 

 

Егрешій Брігітта Дьизивна, магістр спеціальності «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет. 

Історико-теоретичні аспекти громадянського виховання. 

 

Кейс Ізобелло Гаврилівна, магістр спеціальності «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет. 

Теоретичні аспекти підготовки дітей шостого року життя до 

навчальної діяльності у школі. 

 
Кобаль Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Варга Маріанна Миколаївна, 

магістр спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет. 

Методичні аспекти щодо ефективного використання інформаційних 

технологій у початковий школі.   

 

Кондря Марія Романівна, магістр спеціальності «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет. 

Методичні аспекти підготовки майбутніх учителів до реалізації 

індивідуального підходу. 



Лавренова Марія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет. 

Казка як ефективний засіб збагачення морального досвіду дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 

Лавренова Марія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, Лавренова Наталія Володимирівна, бакалавр спеціальності 

«Початкова освіта» Мукачівського державного університету, магістр 

спеціальності «Архітектура будівель і споруд» Національного університету 

«Львівська політехніка» 

Проблема наступності в навчанні дітей старшого дошкільного і 

молодшого шкільного віку 

 

Любченко Інна Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач, 

Герасимова Катерина Володимирівна, студентка 3 курсу, КВНЗ «Уманський 

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

До проблеми наступності дошкільної та початкової ланки освіти. 

 

Любченко Інна Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач, 

Cолдат Катерина Сергіївна, студентка 3 курсу, КВНЗ «Уманський 

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

Сучасні тенденції наступності дошкільної і початкової ланки освіти. 
 

Любченко Інна Іванівна, кандидат педагогічних наук, викладач, 

Шемчук Раїса Вікторівна, студентка 3 курсу КВНЗ «Уманський гуманітарно-

педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка». 

Тенденції наступності дошкільної і початкової ланки освіти. 

 

Мадун Христина Василівна, магістр спеціальності «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет. 

Актуальність проблеми національно-патріотичного виховання учнівської 

молоді. 

 

Мочан Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний 

університет. 

Удосконалення професійних умінь і навичок учителя початкової школи в 

процесі самоосвіти. 

 

Перец Галина Юріївна, магістр спеціальності «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет. 

Педагогічні  аспекти поняття «перевиховання».  

 

 



Пинзеник Олена Мафтеївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, Йовбак Наталія 

Вільгельмівна, магістр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський 

державний університет. 

Особливості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку як 

суб’єктів екологічної освіти та виховання. 

 

Тягур Василь Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, заступник директора з 

навчальної роботи гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського 

державного університету, Пеца Вікторія Михайлівна, магістр спеціальності 

«Початкова освіта», Мукачівський державний університет.  

Проблемне навчання  як засіб формування елементів трудової культури. 

 

Тягур Василь Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, заступник директора з 

навчальної роботи гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського 

державного університету, Синетар Ірина Василівна, магістр спеціальності 

«Початкова освіта», Мукачівський державний університет.  

Ознайомлення з художніми ремеслами та промислами на уроках 

трудового навчання в початковій школі, як засіб навчання національним 

традиціям. 

 

Фенцик Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний 

університет. 

 Наступність дошкільної та  початкової освіти: концептуально-

теоретичні аспекти. 

 

Швардак Маріанна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, Біла М.М., магістр 

спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний університет.  

Нетрадиційний урок як вимога сьогодення. 

 

Швардак Маріанна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, Карпович Т., магістр 

спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний університет. 

Проектна діяльність як засіб формування життєвої компетентності 

молодших школярів.  

 

Швардак Маріанна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, Ярощук О.І., магістр 

спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний університет. 

Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти як 

перспектива розвитку творчої  особистості. 



Ярема Надія Василівна, магістр спеціальності «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет. 

Теоретичні аспекти формування комплексних педагогічних умінь у 

майбутніх учителів початкових класів. 

 

 

СЕКЦІЯ 4 

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В 

УМОВАХ ЗМІНИ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ: ДОСЯГНЕННЯ, 

ПРОТИРІЧЧЯ, ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Добош Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний 

університет. 

Підготовка майбутніх керівників дошкільних  навчальних закладів до 

впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес дитячого 

садка. 
 

Добош Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Ковач Людмила Ярославівна, 

магістр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет. 

Сучасні аспекти підготовки майбутніх вихователів до роботи з дітьми 

раннього віку. 

 

Кобаль Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Білак Слава Василівна, магістр 

спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний університет. 

Соціально-педагогічні особливості соціалізації студентської молоді.  

 

Кобаль Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Гонак Наталія Віталіївна, магістр 

спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний університет. 

Особливості використання інформаційних технологій при педагогічній 

діагностиці освітнього процесу. 

 

Кобаль Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Семен Едіта Олександрівна, 

магістр спеціальності «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет. 

Методологічні засади проектування освітнього середовища. 

 

Микуліна Антоніна Костянтинівна, ст. викладач кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти, Вурста Андріанна Юріївна, бакалавр 

спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет. 

Вимоги до сучасного вихователя дошкільного навчального закладу. 



Пинзеник Олена Мафтеївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний 

університет. 

Удосконалення підготовки майбутнього фахівця дошкільної освіти як 

умова ефективного розвитку педагогічної майстерності. 

 

Русин Надія Михайлівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти, Ковач Мирослава Михайлівна, магістр спеціальності 

«Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет. 

Особливості  використання педагогічних технологій при підготовці 

майбутніх педагогів дошкільної освіти до логіко-математичного розвитку 

дітей дошкільного віку. 

 

Фізеші Октавія Йосипівна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний 

університет. 

 Особливості підготовки магістрантів до викладання розділу «Основи 

педагогіки» у закладах педагогічної освіти. 

 

Чекан Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Біровчак Олеся Олександрівна, 

магістр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет. 

Сучасний стан проблеми активізації навчальної діяльності майбутніх 

вихователів у процесі професійної підготовки. 

 

Чекан Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Поляк Вікторія Михайлівна, 

магістр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет. 

Категорія педагогічної майстерності у педагогічній теорії та практиці. 

 

Чекан Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Самчук Міла Олександрівна, 

магістр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет. 

Професійна компетентність у педагогічній теорії та практиці. 

 

Чекан Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Січка Тетяна Степанівна, 

магістр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет. 

Комп’ютерні технології як засіб формування професійної 

компетентності майбутніх вихователів. 

 



Чекан Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Фізер Анастасія Андріївна, 

магістр спеціальності «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет. 

Стан дослідженості проблеми підготовки майбутніх вихователів до 

застосування комп’ютерно-орієнтованих завдань у професійній діяльності 

 

Черепаня Марія Тарасівна, аспірантка кафедри педагогіки дошкільної та 

початкової освіти, Мукачівський державний університет. 

Становлення та розвиток закладів інтернатного типу в курсі «Історія 

педагогіки». 

 

 


