
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

 
 

ПРОГРАМА  
 
 

І І І  В с е у к р а ї н с ь к о ї  н а у к о в о - п р а к т и ч н о ї  
к о н ф е р е н ц і ї  

 
 

«Сучасні тенденції розвитку 
науки і освіти в умовах 

поглиблення євроінтеграційних 

процесів» 

 
 
 
 

1 6 - 1 7  т р а в н я  2 0 1 9  р .  

 
 

 
 

М У К А Ч Е В О  
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КЕРІВНИЦТВО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 

ЩЕРБАН Тетяна  

Дмитрівна 

доктор психологічних наук, професор, ректор 

Мукачівського державного університету – голова 

оргкомітету 

ГОБЛИК Володимир 

Васильович 

доктор економічних наук, професор, перший 

проректор Мукачівського державного університету 

– заступник голови оргкомітету 

ЧЕРЕВКО Олександр 

Володимирович 

доктор економічних наук, професор, ректор 

Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького –  співголова оргкомітету 

МАТВІЙЧУК Людмила 

Юріївна 

доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри туризму і цивільної безпеки Луцького 

національного технічного університету – 

співголова оргкомітету 

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ 

ПАПП Василь  

Васильович 

проректор з науково-педагогічної роботи 

Мукачівського державного університету, д-р екон. 

наук, професор 

ПІГОШ Василь  

Августинович 

проректор з науково-педагогічної роботи та 

економічних питань – головний бухгалтер, канд. 

екон. наук, доцент 

КОРНОВЕНКО Сергій 

Валерійович 

проректор з наукової, інноваційної та міжнародної 

діяльності Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького, д-р іст. наук, 

професор 

ДЕСЯТОВ Тимофій 

Михайлович 

директор ННІ педагогічної освіти, соціальної 

роботи і мистецтва Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, д-р 

пед. наук, професор 

СТЕГНЕЙ Маріанна  

Іванівна 

декан факультету економіки, управління та 

інженерії, д-р екон. наук, професор 

ЛУЖАНСЬКА Тетяна  

Юріївна 

декан факультету туризму та готельно-

ресторанного бізнесу, канд. геогр. наук, доцент 

МОРГУН Алла  

Володимирівна 

декан гуманітарного факультету, канд. філол. наук, 

доцент 

ПОПОВИЧ Оксана  

Михайлівна 

декан педагогічного факультету, канд. пед. наук, 

доцент 

ШПАК Валентина  

Павлівна 

завідувач кафедри початкової освіти Черкаського 

національного університету імені Богдана 

Хмельницького, доктор педагогічних наук, 

професор 

КОБАЛЬ Василь  

Іванович 

завідувач кафедри педагогіки дошкільної та 

початкової освіти, канд. пед. наук, доцент 

АЛМАШІЙ Іван Іванович голова НТ «Наука майбутнього»  

МАКСЮТОВА Олена  провідний фахівець ВНТД 
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М і с ц е  п р о в е д е н н я  к о н ф е р е н ц і ї  

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ,  

Корпус №1 

м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
16 травня, четвер  

9
00

 – 11
00

 реєстрація учасників конференції (корпус № 1 –  

конференц-зал) 

11
00

 – 13
00

 пленарне засідання (корпус № 1 – конференц-зал) 

13
00

 – 14
00

 обідня перерва  

14
00

 – 16
00

 засідання секцій (корпус № 1 – ауд. 300, ауд. 400, 

корпус № 2 –  ауд. 4, корпус № 4 – конференц-зал) 

16
00

 – 16
30

 прийняття резолюції конференції  

17 травня, п’ятниця   

11
00

 – 17
00

 екскурсійна програма 

17
00

 від’їзд учасників конференції 

 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  
 

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв. 

Доповіді на секційному засіданні – до 10 хв. 

Повідомлення на секційному засіданні – до 5 хв. 

Обговорення доповідей – до 3 хв. 
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ПЛЕНАРНЕ   ЗАСІДАННЯ 
 
 

Вітальне слово: 

 

ЩЕРБАН Тетяна  

Дмитрівна 

доктор психологічних наук, професор, ректор 

Мукачівського державного університету 
 

БАЛОГА Андрій 

Вікторович 

Мукачівський міський голова  

  

 

ДОПОВІДІ: 
 

 

КОЗАРЬ Оксана Петрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри легкої промисловості і професійної освіти Мукачівського державного 

університету  

Інноваційні технології виробництва шкіри з покращеними 

антибактеріальними властивостями 

 

Prof. Witold STANKOWSKI, Rektor of State Higher Professional School the 

name of rtm. Witolda Pileckiego in Oświęcimiu (Poland) 

European Higher Education of the XXI Century: Challenges of Time 

 

МАШІКА Ганна Василівна, доктор географічних наук, доцент, завідувач 

кафедри туризму і географії Мукачівського державного університету 

Сучасні тенденції ефективного використання господарського потенціалу 

Карпатського регіону в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів 

 

Dr.h.c. prof. RNDr Michal TKÁČ, CSc, University of Economics in Bratislava 

Faculty of Business Economics with seat in Košice (Slovak Republic) 

The attractiveness in higher education 
 

 

ШПАК Валентина Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри початкової освіти Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького  

Авторитет батьків і стилі взаємодії з дітьми  
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ОСТАПЕЦЬ Юрій Олександрович, доктор політичних наук, доцент, декан 

факультету суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Між Сциллою націоналізації і Харибдою регіоналізації: особливості 

конфігурацій електорального простору України у контексті виборчих процесів 

1991-2019 рр. 

 

КАШУБА Людмила Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи Львівського національного 

університету імені Івана Франка  

Поліфункціональний феномен формування соціально-економічної 

компетентності у студентів-педагогів в умовах євроінтеграції 

 

ЄФІМЧУК Галина В’ячеславівна, кандидат технічних наук, доцент, 

Луцький національний технічний університет 

Тенденції розвитку легпрому Волині 

 

ПРОСКУРА Володимир Федорович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту та управління економічними процесами 

Мукачівського державного університету, ГЕГЕДОШ Крістіан Володимирович, 

аспірант спеціальності «Економіка» Мукачівського державного університету  

Значення наукових досліджень у сфері інтерактивного маркетингу для 

формування трансформаційного співробітництва єврорегіонів 
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СЕКЦІЯ 1 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ Й ОСВІТИ  

(корпус №4, 1 поверх, конференц-зал) 
 

 Керівник секції:  

ТОВКАНЕЦЬ Ганна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет. 

 Секретар секції:  

ІВАНОВА Вікторія Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

кафедра теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний 

університет. 

 

ДОПОВІДІ: 
 

АЛМАШІ Світлана Іванівна, старший викладач кафедри психології, БИБА Марія 

Володимирівна, студент 2 курсу спеціальності 053 «Психологія», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Щодо проблеми активізації пізнавальної діяльності молодших школярів  

 

АЛМАШІ Світлана Іванівна, старший викладач кафедри психології, БУЧМЕЙ 

Іванна Іванівна, студент 2 курсу спеціальності 053 «Психологія», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Особливості професійної ідентичності майбутнього вчителя початкових 

класів  

 

АЛМАШІ Світлана Іванівна, старший викладач кафедри психології, 

ПУШКАРОВИЧ Олександра Олександрівна, студент 2 курсу спеціальності 

053 «Психологія», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Особливості розвитку комунікабельності у дітей різного типу темпераменту  

 

АЛМАШІ Світлана Іванівна, старший викладач кафедри психології, СКЛЯР 

Наталія Іванівна, студент 2 курсу спеціальності 053 «Психологія», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Щодо проблеми розвитку мислення дітей  молодшого шкільного віку 
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АЛМАШІ Світлана Іванівна, старший викладач кафедри психології, 

СТОЙКА Богдана Валеріївна, студент 2 курсу спеціальності 053 «Психологія», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Щодо проблеми розвитку емоційно-вольової сфери майбутніх учителів 

початкових класів 
 

АТРОЩЕНКО Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти, ЛЕЛИК Мирослава Іванівна, 

магістр спеціальності 012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Полікультурна компетентність як складова професійної компетентності 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 

 

АТРОЩЕНКО Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти, ОРОС Наталія Михайлівна, 

магістр спеціальності 012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Формування творчих умінь у старших дошкільників засобами театрально-

мовленнєвої діяльності 

 

БАЙКАНИЧ Андріана Василівна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево  

Особливості педагогічної технології А.С. Макаренка  

 

БАРЧІ Беата Василівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

психології, АПАЦЬКА Ярослава Ярославівна, студент 1 курсу спеціальності 

014.02 «Середня освіта (мова і література (англійська))», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Якість життя як психологічна проблема  

 

БАРЧІ Беата Василівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

психології, ДОБРА Катерина Юріївна, студент 3 курсу спеціальності 

053 «Психологія», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Роль спрямованості особистості у виборі професії  

 

БАРЧІ  Беата Василівна, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри психології, РОЗМАН Євгенія Віталіївна, студент 2 курсу спеціальності 

053 «Психологія», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Захисні механізми психіки у структурі Я-концепції особистості  
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БАРЧІ Беата Василівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

психології, ЧУРИЧКАНИЧ Аліна Романівна, студент 4 курсу спеціальності 

053 «Психологія», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Психологічні особливості Я-концепції особистості  

 

БАРЧІ Беата Василівна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 

психології, ШНІЦЕР Андрій Андрійович, студент 2 курсу спеціальності 

053 «Психологія», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Аспекти безробіття працездатного населення  

 

БАРЧІЙ Магдалина Степанівна, старший викладач кафедри психології, 

ЖЕРЕБАК Наталія Дмитрівна, студент 4 курсу спеціальності 053 «Психологія», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

До проблеми комунікативної культури фахівців економічного профілю 

 

БАРЧІЙ Магдалина Степанівна, старший викладач кафедри психології, 

ЛЕНДЕЛ Наталія Василівна, студент 1 курсу (скорочена програма) спеціальності 

013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Проектне навчання як засіб інноваційної професійної підготовки  фахівців  

 

БЕРЕЗОВСЬКА Лариса Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, кафедра 

психології, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Прояв емоційного вигорання у працівників системи «людина – людина» 

 

БІЛАНЧУК Марта Юріївна, магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки», МОЧАН Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

кафедра теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Інноваційна діяльність в освіті  
 

БОРКОЛЕШ Степан Васильович, магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки», КОБАЛЬ Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Правова просвіта як невід’ємна складова системи роботи школи з батьками 

дітей, схильними до правопорушень 
 

БРИНЗЕЙ Ольга Іванівна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево  

Електронний підручник для Нової української школи  
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БУРТИН Людмила Юріївна, студент 2 курсу спеціальності 015 «Професійна 

освіта (Технологія виробів легкої промисловості)», КОВАЛЬ Тетяна 

Володимирівна, старший викладач кафедри легкої промисловості і професійної 

освіти,  Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Професійно-технічна освіта на Закарпатті: історичний аспект   
 

ВАРАДІ Агота-Ванесса Олександрівна, магістр спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Формування творчого потенціалу вчителя сучасної початкової школи  

 

ВАРАДІ Агота-Ванесса Олександрівна, магістр спеціальності 013 «Початкова 

освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Питання дидактики у педагогічних працях С. Русової  

 

ВОРОНОВА Ольга Юріївна, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри психології, ГОРЗОВ Лариса Ігорівна, студент 3 курсу спеціальності 

053 «Психологія», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Деякі особливості соціальних страхів у юнацькому віці  

 

ВОРОНОВА Ольга Юріївна, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри психології, ДОБРА Катерина Юріївна, студент 3 курсу спеціальності 

053 «Психологія», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Психологічні особливості саморозкриття в юнацькому віці  

 

ВОРОНОВА Ольга Юріївна, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри психології, КАВКА Лідія Миколаївна, студент 3 курсу спеціальності 

053 «Психологія», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Особливості емпатії у молодших школярів 

 

ВОШКОВЦ Аліса Іванівна, студент 3 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта», 

ЛАЛАК Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Національно-патріотичне виховання молодших школярів на уроках «Я у 

світі»  
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ВУДМАСКА Уляна Михайлівна, магістр спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 

ПИНЗЕНИК Олена Мафтеївна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево  

Сутність та структура естетичного світосприйняття майбутнього педагога  
 

ГАВРИШКО Сергій Гаврилович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент, кафедра суспільних дисциплін та фізичної культури, БЕНЦА Яна 

Василівна, магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», ШПЕНИК 

Іванна Іванівна, студент 1 курсу (скорочена програма) спеціальності 

013 «Початкова освіта»,  Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Інтелектуальний розвиток учнів ПТНЗ 
 

ГАВРИШКО Сергій Гаврилович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент, кафедра суспільних дисциплін та фізичної культури, КРЕЧКО Вероніка 

Іванівна, магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Стан організації фізичного виховання та формування моделі управління 

системою фізичного виховання в закладі загальної середньої освіти  

 

ГАВРИШКО Сергій Гаврилович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент, кафедра суспільних дисциплін та фізичної культури, ЧОРЕЙ Ірина 

Василівна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», ШЕСТАК Аліна 

Юріївна, студент 1 курсу (скорочена програма) спеціальності 013 «Початкова 

освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево  

Ознаки та основні причини виникнення гіперактивності в учнів початкової 

школи  

 

ГАДЖЕГА Крістіна Володимирівна, студент 1 курсу (скорочена програма) 

спеціальності 013 «Початкова освіта», ТОВКАНЕЦЬ Ганна Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики початкової 

освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево  

Інтегроване навчання в умовах сучасної початкової школи 

 

ГАЛЬОВИЧ Ірина Іванівна, студент 2 курсу (скорочена програма) спеціальності 

013 «Початкова освіта», ХОМА Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, кафедра теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Лiнгвoдидaкти прo метoдику вивчення дієслова  
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ГАНГУР Яна Іванівна, студент 3 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта», 

МОЧАН Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії 

та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Роль педагога у розвитку креативності молодших школярів  

 

ГАРАПКО Неля Олександрівна, магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки», КОБАЛЬ Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево  

Управління розвитком системи роботи з обдарованими дітьми: розробка 

моделі  

 

ГЕБЕШ Марія Василівна, магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Дослідження професійної компетентності у науковій  літературі з точки зору 

акмеологічного підходу  

 

ГЕДЕОН Марина Юліївна,  студент 1 курсу (скорочена програма) спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», БАРНА Христина Василівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, кафедра теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево  

Онтогенетичний  розвиток  фонем  рідної  мови  
 

ГЕРЛІ Руслана Михайлівна, магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки», КУШНІР Іван Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, директор 

Гуманітарно-педагогічного коледжу Мукачівського державного університету, 

м. Мукачево  

Окремі аспекти управління спеціальною загальноосвітньою школою-

інтернатом 

 

ГОЛЯНИЧ Ангеліна Іванівна, студент 3 курсу спеціальності 013 «Початкова 

освіта», ТОВКАНЕЦЬ Ганна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево  

Мультимедійні технології на уроках у початковій школі: переваги і недоліки 

їх застосування  
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ГОРВАТ Маріанна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії 

та методики початкової освіти, КЕЛЕМЕН Надія Михайлівна, магістр 

спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Педагогічні умови успішної реалізації завдань екологічного виховання учнів 

початкових класів  

 

ГОРВАТ Маріанна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії 

та методики початкової освіти, ПРИЙМАК Андріана Василівна, студент 3 курсу 

спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Зарубіжні вчені про проблему гуманістичних відносин школярів  
 

ГОРВАТ Маріанна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії 

та методики початкової освіти, ПРИМИЧ Яна Юріївна, магістр спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Особливості розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку  

 

ГОРВАТ Маріанна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії 

та методики початкової освіти, РОМАН Андріана Вікторівна, магістр 

спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Спільна форма діяльності як чинник формування самооцінки молодших 

школярів  

 

ГОРВАТ Маріанна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії 

та методики початкової освіти, СИДОР Марина Іванівна, студентка 3 курсу  

спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Педагогічні умови використання традицій українського народу у вихованні 

молодших школярів  

 

ГРИГА Оксана Михайлівна, студент 3 курсу спеціальності 013 «Початкова 

освіта», МОЧАН Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

кафедра теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Інтегровані уроки у початковій школі як ефективна форма навчання 

молодших школярів  
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ГРИЦАК Галина Юріївна, студент 4 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта», 

ФЕНЧАК Любов Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії 

та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Використання здоров’язбережувальних технологій у позакласній діяльності з 

учнями початкових класів  

 

ГРИЦЬКО Вікторія Василівна, аспірант, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Особистісно-професійний розвиток майбутніх учителів початкової школи як 

необхідна умова сучасності  

 

ГУДАЧОК Галина Юріївна, студент 3 курсу спеціальності 013 «Початкова 

освіта», МОЧАН Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

кафедра теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Використання ІКТ в освітньому процесі початкової школи  

 

ГУЧКАНЮК Андріанна Миколаївна, магістр спеціальності 013 «Початкова 

освіта», МОЛНАР Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Умови формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів 

початкових класів  

 

ДЗЯМКА Ольга Василівна, студент 2 курсу спеціальності 053 «Психологія», 

АЛМАШІЙ Іван Іванович, старший викладач кафедри психології, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Екологопросвітницька робота з  молоддю  

 

ДИЯНИЧ Мирослава Миронівна, студент 3 курсу  спеціальності 013 «Початкова 

освіта», ЛІБА Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках 

математики в початковій школі  
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ДОБОШ Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Історичний аспект підготовки фахівців дошкільної освіти  

 

ДОБОШ Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, ГОПОНЬКО Діана Юріївна, магістр 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Мультиплікаційний образ: сутність та структура  
 

ДОБОШ Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, ШТЕФАНСЬКА Сільвія Ярославівна, 

магістр спеціальності 012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Вплив мультиплікаційної художньої образності на моральний розвиток дітей 

дошкільного віку  

 

ДОБОШ Олена Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, СІТАР Іванка Іванівна, магістр 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Стиль управління директора закладу дошкільної освіти: проблеми 

формування та вдосконалення  
 

ДОНІ Іштван Стефанович, магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», 

КОБАЛЬ Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево  

Кредитно-модульна система навчання у закладах вищої освіти України: 

історико-педагогічний аспект  
 

ДОРОШ Діана Петрівна, студент 2 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта», 

КУЗЬМА-КАЧУР Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Формування полікультурної толерантності молодших школярів  
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ДОШКА Мирослава Валеріївна, студент 1 курсу (скорочена програма) 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта», БАРНА Христина Василівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, кафедра теорії та методики дошкільної освіти, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево  

Форми роботи логопеда дошкільного навчального закладу з батьками  

 

ЖОВТАНІ Тетяна Іванівна, магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки», МОЧАН Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

кафедра теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Науково-методична робота як чинник професійного становлення педагога  

 

ЖОЛОБАК Іветта Миколаївна, студент 1 курсу спеціальності 013 «Початкова 

освіта» (соціальна педагогіка), БРИЖАК Надія Юріївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, кафедра теорії та методики початкової освіти, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Соціальний педагог – сучасна професія 

 

ЗАСАНСЬКА Анастасія Володимирівна, студент 4 курсу спеціальності 

013 «Початкова освіта», ВАСИЛИНКА Марія Іванівна, старший викладач 

кафедри теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Вплив дидактичної гри на розвиток музичних здібностей молодших школярів  

 

ЗДАНЕВИЧ Лариса Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик, 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, м. Хмельницький, ПОПОВИЧ 

Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан педагогічного 

факультету, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Комунікативна культура як показник професіоналізму сучасного управлінця  
 

ЗОБЕНЬКО Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

початкової освіти, Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького, м. Черкаси 

Психологічна підготовка вчителя початкової школи до професійної 

діяльності  
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ІВАНОВА Вікторія Михайлівна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта»,  

КУЗЬМА-КАЧУР Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Роль морально-етичного виховання молодших школярів у сучасній системі 

шкільної освіти України 

 

КАДАЩУК Анна Романівна, магістр, навчально-науковий інститут іноземної 

філології, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир 

Формування вмінь креативного мислення учнів старшої школи на основі 

інтерактивних технологій 

 

КАЙС Марина Ігорівна, студент 4 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта», 

КУЗЬМА-КАЧУР Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Інтегрований підхід до формування природничої компетентності молодших 

школярів  

 

КАСʹЯНЕНКО Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, СИНИЧКА Євгенія 

Борисівна, студент 2 курсу спеціальності 012 «Дошкільна освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево  

Роль сім'ї і дошкільного закладу в процесі подолання заїкання у дітей  

 

КАСʹЯНЕНКО Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти, ЧЕНДЕШ Андріана 

Робертівна, студент 2 курсу спеціальності 012 «Дошкільна освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Особливості корекційно-логопедичного впливу та корекції загального 

недорозвитку мовлення у дітей дошкільного віку  

 

КАШУБА Людмила Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

спеціальної освіти та соціальної роботи, Львівський національний університет 

імені І. Франка, м. Львів 

Навчальне проектування у формуванні соціально-економічної     

компетентності  майбутніх  учителів в умовах євроінтеграції 
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КОВАЛЬ Тетяна Володимирівна, старший викладач кафедри легкої 

промисловості і професійної освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Дуальна модель навчання як фактор модернізації інженерної освіти  

 

КОВАЧ Ірина Юріївна, студент 2 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта», 

ХОМА Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії та 

методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Типові освітні програми навчання української мови в початковій школі  

 

КОМАРНИЦЬКА Алла Вікторівна, студент 2 курсу (скорочена програма) 

спеціальності 013 «Початкова освіта», ЛАЛАК Наталія Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, кафедра теорії та методики початкової освіти, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Інноваційні підходи до проведення уроків освітньої галузі 

«Суспільствознавство»  

 

КОНДУР Оксана Созонтівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-

Франківськ 

Модель цільової підготовки фахівців з управління якістю у закладах вищої 

освіти  

 

КОРНІЄНКО Інокентій Олексійович, доктор психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри психології, БАЙ Каріна Ярославівна, студент 4 курсу 

спеціальності 053 «Психологія», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Особливості «Я-концепції» залежних від комп’ютеру  

 

КОРНІЄНКО Інокентій Олексійович, доктор психологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри психології, ЛЕВИЦЬКА Крістіна Володимирівна, студент 

4 курсу спеціальності 053 «Психологія», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Копінг-поведінка осіб, що втратили роботу 

 

КОРОЛОВИЧ Надія Петрівна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Педагогічні аспекти мовленнєвого розвитку учнів початкових класів  
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КОТУБЕЙ Віта Федорівна, старший викладач, Гуманітарно-педагогічний коледж 

Мукачівського державного університету, м. Мукачево 

Проблема соціокультурного розвитку студентів в умовах педагогічного 

коледжу  

 

КОТУБЕЙ Іванна Іванівна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Актуальність підготовки вчителя початкової школи до використання 

інформаційних технологій  

 

КРАМСЬКА Зоя Михайлівна, аспірантка кафедри початкової освіти Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси 

Сутність і структура поняття «краєзнавча робота у школі»  

 

КРАСНЯНСЬКА Наталія Василівна, студентка 3 курсу спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», МИКУЛІНА Антоніна Костянтинівна, старший викладач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево  

Ознайомлення дошкільників з книжковою графікою 

 

КРИЖ Яна Євгеніївна, магістр спеціальності 012 «Дошкільна освіта», ПИНЗЕНИК 

Олена Мафтеївна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра педагогіки 

дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево  

Етапи формування активної екологічної позиції майбутніх педагогів  

 

КРУТІЙ Катерина Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, професор 

кафедри дошкільної та початкової освіти, Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця 

Розвиток дитячої обдарованості в умовах сучасного закладу дошкільної 

освіти 

 

КУЗЬМА Діана Василівна, студент 2 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта», 

ХОМА Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії та 

методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Розвиток творчої особистості за В. Сухомлинським з погляду сьогодення 
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КУРИЛО Олександра Йосипівна, кандидат філологічних наук, доцент, кафедра 

філологічних дисциплін та соціальних комунікацій, СЛИВКА Ольга Валеріївна, 

магістр спеціальності 012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево  

Розвиток духовної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної 

освіти  

 

КУРИЛО Олександра Йосипівна, кандидат філологічних наук, доцент, кафедра 

філологічних дисциплін та соціальних комунікацій, ЦОГЛА Христина Вікторівна, 

магістр спеціальності 012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево  

Розвиток соціальних умінь і навичок у дітей передшкільного віку  

 

ЛАБОШ Катерина Ярославівна, аспірант, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Створення освітнього середовища для дітей ромського населення (на 

прикладі Закарпаття)  

 

ЛЕСИШИН Андріана Олегівна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

КУЗЬМА-КАЧУР Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Педагогічні можливості використання проблемного навчання на уроках 

природознавства 
 

LECHNER Ilona, Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute, Department of 

Philology (English Language and Literature) 

Metaforic way of thinking based on  examples of the concept  of 'sin' 

 

ЛИПЧАНКО-КОВАЧИК Оксана Василівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов, 

ГУБАШ Діана Іванівна, студент 4 курсу напряму підготовки 

«Філологія*(англійська))», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Теоретико-методичні особливості навчання іноземної мови в умовах 

інклюзивної освіти  

 

ЛИПЧЕЙ Мирослава Василівна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Особливості позааудиторної роботи в закладах вищої освіти  
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ЛОМАГА Іванна Іванівна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Інформаційні технології в Новій українській школі  

 

ЛУКАЧ Валентина Іванівна, студент 2 курсу  спеціальності 013 «Початкова 

освіта», ХОМА Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Технологія формування критичного мислення в практиці роботи початкової 

школи  

 

ЛУКАЧИНЕЦЬ Ангеліна Василівна, студент 3 курсу спеціальності 

013 «Початкова освіта», ТОВКАНЕЦЬ Ганна Василівна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево  

Формування української ідентичності у молодших школярів як парадигма 

Нової української школи  

 

ЛУКІНА Тетяна Олександрівна, доктор наук з державного управління, професор, 

головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості 

загальної середньої освіти, Інститут педагогіки Національної академії 

педагогічних наук України, м. Київ 

Ключові моменти розвитку школи майбутнього  

 

ЛЮБЕЖАНІНА Богдана Анатоліївна, студент 3 курсу  спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», ЧЕКАН Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, кафедра теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Теоретичні засади інтелекту, як чинника креативності, сучасної дитини 

дошкільного віку  

 

ЛЮБКА Наталія Іванівна, студентка 3 курсу спеціальності 013 «Початкова 

освіта», МОЧАН Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

кафедра теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Інноваційна освітня діяльність на уроках початкової школи  
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МАЙБОРОДА Ірина Емільянівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти, ПОПОВИЧ Олександра-Марія В’ячеславівна, студент 1 курсу 

(скорочена програма) спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево  

Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами нетрадиційних 

технік малювання  

 

МАЙБОРОДА Ірина Емерехівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти, ТОДАВЧИЧ Іванна Василівна, студент 3 курсу спеціальності 

013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Техніка орігамі – засіб розвитку мислення і творчості молодших школярів у 

процесі трудового навчання  

 

МАЛИНИЧ Надія Григоріївна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта»,  

ЛАВРЕНОВА Марія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Застосування LEGO технології у початковій школі  

 

МАРКІВ Ярина Ігорівна, магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», 

ЛАЛАК Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Етичні вимоги до внутрішньошкільного контролю 

 

МАРТИН Оксана Михайлівна, аспірант, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Становлення освітньої системи у Швеції (ХХ – І пол. ХХІ ст.) 

 

МАРЦЕНЮК Марина Олексіївна, кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри психології, ДЗЯМКА Ольга Василівна, студент 2 курсу 

спеціальності 053 «Психологія», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Психологічна сутність любові в баченні Е.Фромма  

 

МАРЦЕНЮК Марина Олексіївна, кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри психології, МУЧИЧКА Катерина Вікторівна, студент 2 курсу 

спеціальності 053 «Психологія», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Психологічні особливості дошлюбних стосунків в форматі  «спід дейтингу» 



 

23 

 

МАРЦЕНЮК Марина Олексіївна, кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри психології, ШТИМА Вікторія Василівна, студент 4 курсу 

спеціальності 053 «Психологія», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Гендерний аспект особливостей здорової поведінки у молодіжному 

середовищі 

 

МАШІКА Діана Михайлівна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

МОЛНАР Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії та 

методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Педагогічні умови ефективної взаємодії вчителя з батьками молодших 

школярів  

 

МАШІКО Еріка Михайлівна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», ЛІБА 

Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії та 

методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Теоретичні засади формування основ професійного саморозвитку майбутніх 

учителів початкової школи  

 

МИХАЙЛОВА Катерина Василівна, старший викладач кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти, ВОЛОШИН Надія Петрівна, старший викладач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Формування основ безпеки життєдіяльності у дошкільнят  

 

МОГІШ Ангеліна Анатоліївна, магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

До проблеми формування оптимального психологічного клімату в 

педагогічному колективі сучасного закладу освіти  

 

МОЛНАР Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії та 

методики початкової освіти, ТОВТИН Яна Іванівна, магістр спеціальності 

013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево  

Критерії та показники сформованості здатності до професійного розвитку 

майбутніх учителів початкових класів  
 

МОЛНАР Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії та 

методики початкової освіти, ШУМАЄВА Галина Іванівна, магістр спеціальності 

013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Групова робота як вид інтерактивного навчання молодших школярів  
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МОНДИК Тетяна Михайлівна, студент 3 курсу спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта», МИКУЛІНА Антоніна Костянтинівна, старший викладач кафедри теорії 

та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Роль художньої праці у розвитку особистості дошкільника  

 

МОРОЗ Ольга Сергіївна, студент, Львівський державний університет внутрішніх 

справ, м. Львів 

Все, що нас не вбиває: психологія посттравматичного зростання  

 

МОРОЗ Федір Васильович, старший викладач кафедри суспільних дисциплін та 

фізичної культури, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Роль шкільної освіти та її значення у фізичному розвитку особистості  

 

МРАКА Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

психології управління, Львівський державний університет внутрішніх справ, 

м. Львів  

Метафора та її значення у роботі арт-терапевта  

 

НІКІПЕЛО Діана Андріївна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Просвітницька концепція О.Духновича 

 

НИКУЛЯК Ольга Григорівна, студент 1 курсу (скорочена програма) спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», ЧЕКАН Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, кафедра теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Креативність: сутнісна характеристика поняття 

 

ОНИСЬКО Карина Іванівна, магістр спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 

ПИНЗЕНИК Олена Мафтеївна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Проблема моральних якостей особистості у педагогічній теорії  

 

 

 

 



 

25 

 

ПАНАС Наталія Іванівна, магістр спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 

ПИНЗЕНИК Олена Мафтеївна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

педагогіки дошкільної та початкової освіти 

Наступність у вихованні здорового способу життя дітей старшого 

дошкільного  та молодшого шкільного віку  
 

ПАУК Іванна Василівна, студент 2 курсу (скорочена програма) спеціальності 

013 «Початкова освіта», ТОВКАНЕЦЬ Ганна Василівна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево  

Освітні технології в навчальному процесі початкової школи  

 

ПЕТАХ Валерія Іллівна, студент 1 курсу (скорочена програма) спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», МИХАЙЛОВА Катерина Василівна, старший викладач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево  

Особливості керівництва іграми дітей третього року життя  

 

ПОП Маріанна Богданівна, магістр спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 

БРИЖАК Надія Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії та 

методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Сутність підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в 

сучасній педагогіці вищої школи  

 

ПОПОВИЧ Андріанна Михайлівна, студент 1 курсу спеціальності 013 «Початкова 

освіта», БРИЖАК Надія Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Вимоги до особистості вчителя початкових класів у працях педагогів-

класиків  
 

ПОПОВИЧ Альона Юріївна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Проблема здоров’язберігаючого компонента діяльності вчителя початкових 

класів  

 

ПОПОВИЧ Мар’яна Іванівна, студент 2 курсу (скорочена програма) спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», ЧЕКАН Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, кафедра теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Теоретичні засади мовленнєвої діяльності дітей передшкільного віку 
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ПРОДАН Наталія Іванівна, студент 4 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта»,  

ФЕНЧАК Любов Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії 

та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Формування здоров’язбережувального освітнього середовища у початкових 

класах – вимога сьогодення  

 

РАТОЧКА Ганна Іванівна, студент 3 курсу  спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта», ЧЕКАН Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Філософський аспект мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку  

 

РАХІВСЬКА Віталія Василівна, магістр спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 

БАРНА Христина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії 

та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево  

Особливості виявлення емоцій в художньо-мовленнєвій діяльності 

дошкільників  

 

РЕГО Ганна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, Закарпатський інститут 

післядипломної педагогічної освіти, м.Ужгород 

Розвиток управлінської компетентності керівника закладу дошкільної освіти 

 

РОЗМАН Ірина Іллівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра англійської 

філології та методики викладання іноземних мов, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Операційно-пізнавальні можливості педагогічної біографістики 
 

РОСОЛ Юліана Володимирівна, студент 2 курсу спеціальності 013 «Початкова 

освіта», ХОМА Ольга Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Василь Сухомлинський про навчання рідної мови 
 

РУСИН Аліна Іллівна, студент 1 курсу (скорочена програма) спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», МИКУЛІНА Антоніна Костянтинівна, старший викладач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево  

Закономірності та ознаки розвитку творчості в дошкільному віці  
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РУСИН Надія Михайлівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти, САВКО Леся Михайлівна, студент 4 курсу спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Причини  сімейних  конфліктів  

 

РУСИН Надія Михайлівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти, СІДЛАК Яна В’ячеславівна, студент 2 курсу (скорочена 

програма) спеціальності 012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево  

Етапи розвитку лічильної діяльності у дітей дошкільного віку  

 

РУСИН Надія Михайлівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти, СІДУН Яна Євгенівна, студент 2 курсу спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Сутність і форми диференціації навчання дітей дошкільного віку  

 

РУСИН Надія Михайлівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти, СТРОГАНОВА Лілія Анатоліївна, студент 2 курсу 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Активізація образного мислення у процесі формування уявлень про число  

 

РУСИН Надія Михайлівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти, ТИШКУЛ Едіта Сергіївна, студент 2 курсу спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Використання народознавчого матеріалу в процесі формування 

математичних понять  

 

РУСИН Надія Михайлівна, старший викладач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти, ЧЕРНІХОВСЬКА Христина Степанівна, студент 2 курсу 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Використання інтелектуальних ігор в роботі зі старшими дошкільниками  

 

САДВАРІ Інна Іванівна, ЛІБА Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, кафедра теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Історичні  відомості як засіб розвитку пізнавального інтересу молодших 

школярів до вивчення математики  
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SILADI Vasyl, graduate student, Mukachevo State University  

The use of language learning strategies in general  

 

СОЛОПОВА Ольга Томашівна, студент 2 курсу (скорочена програма) 

спеціальності 013 «Початкова освіта», ЛІБА Оксана Миколаївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, кафедра теорії та методики початкової освіти, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Ключова компетентність «уміння вчитися» в інноваційних технологіях 

навчання математики в початковій школі  

 

СОФІЛКАНИЧ Марина Іванівна, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Особливості художньо-естетичного виховання в закладах позашкільної 

освіти (школах мистецтв) Закарпаття  

 

СОЧКА Тетяна Петрівна, магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», 

МАРКО Марина Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Підготовка дитини до навчання в школі як ключове завдання керівництва 

ЗДО  

 

СТЕБЛЮК Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, викладач, 

Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж, м. Мукачево  

Підготовка майбутнього митного брокера в умовах євроінтеграційних 

процесів  

 

ТАНЬКО Ірина Вікторівна, магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки», ЛАЛАК Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

кафедра теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Інноваційний підхід до підготовки і проведення засідання педагогічної ради  
 

ТЕЛИЧКО Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Формування професійно спрямованої англомовної комунікативної 

компетенції засобами використання інноваційних технологій  
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ТЕЛИЧКО Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов, 

ПАВЛИШИНЕЦЬ Яніта Володимирівна, магістр спеціальності 014.02 «Середня 

освіта (мова і література (англійська))», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Психологічні передумови навчання майбутніх перекладачів 

соціокультурного аспекту професійно спрямованого іншомовного 

міжкультурного спілкування  
 

ТЕЛИЧКО Наталія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов, ШОРБАН 

Беата Миколаївна, магістр спеціальності 014.02 «Середня освіта (мова і література 

(англійська))», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи до 

використання навчальних ситуацій  

 

ТЕРНОВЦІ Аліна Юріївна, студент 1 курсу (скорочена програма) спеціальності 

012 «Дошкільна освіта», МИКУЛІНА Антоніна Костянтинівна, старший викладач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Розвиток творчості у дошкільників в процесі конструктивної діяльності  

 

ТКАЧЕНКО Катерина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри початкової освіти, Черкаський національний університет імені 

Богдана Хмельницького, м. Черкаси 

Поняття і суть комунікативних умінь  

 

ТОВКАНЕЦЬ Ганна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та методики початкової освіти, ВАГЕРИЧ Наталія Сергіївна, магістр 

спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Діалогічний підхід у професійній підготовці  майбутнього  вчителя початкової 

школи  як педагогічна проблема 

 

ТОВКАНЕЦЬ Ганна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та методики початкової освіти,  ГАПАК Яна Василівна, студент 

2 курсу (скорочена програма) спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево  

Проектні технології у розвитку творчих здібностей учнів початкової школи  
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ТОВКАНЕЦЬ Ганна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та методики початкової освіти, ЛЕНДЕЛ Наталія  Василівна, студент 

1 курсу (скорочена програма) спеціальності 013 «Початкова освіта», СЕНЬКОВИЧ 

Наталія Володимирівна, студент 1 курсу (скорочена програма) спеціальності 

013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Організаційно-педагогічні аспекти розвитку початкової школи в 

європейських країнах 

 

ТОВКАНЕЦЬ Ганна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та методики початкової освіти, СУХАРЬ Анастасія Олександрівна, 

студент 3 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Завдання морального виховання молодших школярів у контексті Нової 

української школи  
 

ТОВКАНЕЦЬ Ганна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та методики початкової освіти, КИРЛИК Олеся Василівна, студент 

1 курсу спеціальності 014.02 «Середня освіта (мова і література (англійська))», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Іноземна мова в початковій школі: вимоги часу 

 

ТОВТ Вікторія Михайлівна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Навчальне середовище початкових класів: теоретичний аспект  

 

ТОМАШЕВСЬКА Мирослава Олегівна, аспірант, асистент кафедри педагогіки 

дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Модель підготовки майбутніх викладачів педагогічних дисциплін до 

професійної взаємодії засобами інтерактивних технологій навчання  

 

ТОМАЩУК Сніжана Олегівна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта»,  

ЛІБА Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії та 

методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Економічна свідомість: теоретичний аспект  
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ТОМИШИНЕЦЬ Ніна Михайлівна, студент 3 курсу спеціальності 013 «Початкова 

освіта», ЛАЛАК Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

кафедра теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Особливості диференційованого навчання учнів в умовах сучасної  

початкової  школи  

 

ТУРОК Оксана Степанівна, аспірант, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Діяльність еко-шкіл в Угорщині  

 

ТУРЯНИЦЯ Вікторія Михайлівна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

ТОВКАНЕЦЬ Ганна Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево  

Етична компетентність вчителя початкової школи у структурі  педагогічної 

діяльності  

 

УГРИН Ольга Георгіївна, кандидат психологічних наук, доцент, кафедра 

психології управління, Львівський державний університет внутрішніх справ, 

м. Львів 

Визначення основних мотивів діяльності працівників різних організацій  

 

УДВОРГЕЛІ Лариса Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, кафедра 

готельно-ресторанної справи,  Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево, КОРЕЦЬКА Ірина Львівна, кандидат технічних наук, доцент, 

Національний університет харчових технологій, м. Київ 

Використання сучасних  інтерактивних технологій навчання  
 

ФЕДІРКО Людмила Василівна, магістр спеціальності 012 «Дошкільна освіта»,  

ПИНЗЕНИК Олена Мафтеївна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Проблема духовності у науковій думці  

 

ФЕНЦИК Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Формування комунікативної компетентності майбутнього керівника ЗСО  
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ФЕНЦИК Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, АЛЄКСЄЄВА Галина Олегівна, 

магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Формування духовно-моральних цінностей в молодших школярів на уроках 

літературного читання: теоретичний аспект 

 

ФЕНЦИК Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії 

та методики початкової освіти, БУНДАШ Ліліанна Йосипівна, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку мовленнєво-

творчих умінь учнів молодшого шкільного віку  

 

ФЕРШАЛ Діана Василівна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

ЛАВРЕНОВА Марія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Теоретичні аспекти елементів інтеграції у початковій школі 
 

ФІЗЕШІ Октавія Йосипівна, доктор педагогічних наук, професор, кафедра 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Буквар як засіб виховання  

 

FODOR Katerina,  graduate student, Mukachevo State University 

New approaches to teaching a foreign language in Hungary  

 

ХИМИШИНЕЦЬ Діана Василівна, студент 2 курсу  спеціальності 013 «Початкова 

освіта», КУЗЬМА-КАЧУР Марія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

кафедра теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Форми патріотичного виховання молодших школярів  

 

ЦАПОВСЬКА Лілія Степанівна, концертмейстер, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Педагогічні умови інтенсифікації професійної підготовки майбутнього 

вчителя музичного мистецтва  
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ЦВЕТКОВА Юлія Валеріївна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Проектування інтерактивного підручника для початкової школи  

 

ЦІХІВСЬКА Ольга Олегівна, студент 4 курсу спеціальності 013 «Початкова 

освіта», ФЕНЧАК Любов Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

кафедра теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Інтегративний підхід до виховання у молодших школярів здорового способу 

життя  

 

ЧЕДРИК Надія Федорівна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

КОБАЛЬ Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Соціально-політичні чинники становлення  

 

ЧЕКАН Каріна Василівна, магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», 

ЛАЛАК Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Інклюзивна компетентність як складова професійної компетентності 

сучасного менеджера освіти  

 

ЧЕКАН Каріна Василівна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

ФЕНЦИК Оксана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Особливості мовно-літературної освітньої галузі державного стандарту 

початкової освіти  
 

ЧЕРЕПАНЯ Марія Тарасівна, аспірант, асистент кафедри педагогіки дошкільної 

та початкової освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Соціально-педагогічні основи діяльності закладів інтернатного типу 

Закарпаття 1939-1944 рр.  
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ЧЕРЕПАНЯ Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, БЕРДАР Наталія Михайлівна, 

студентка 3 курсу спеціальності 012 «Дошкільна освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку  

 

ЧЕРЕПАНЯ Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, ГАВРИЛЕЦЬ Діана Іванівна, 

студентка 3 курсу спеціальності 012 «Дошкільна освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Характеристика фізичного розвитку дітей дошкільного віку  

 

ЧЕРЕПАНЯ Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, КУЗЬМА Оксана Петрівна, магістр 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Проблеми організації виховного процесу в школі  

 

ЧЕРЕПАНЯ Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, ПРИМИЧ Яна Юріївна, магістр 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми раннього віку  

 

ЧЕРЕПАНЯ Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, СТЕЦЬ Антоніна Михайлівна, 

студентка 3 курсу спеціальності 012 «Дошкільна освіта», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Засоби фізичного виховання дітей в освітньому процесі ЗДО 

 

ЧЕРЕПАНЯ Наталія Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти, ТИГЛІ Катерина Ярославівна, 

магістр спеціальності 012 «Дошкільна освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з 

вихователем  
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ЧЕРНЯНЧУК Яна Віталіївна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

ЛАВРЕНОВА Марія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

теорії та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Використання QR-кодів в освіті  

 

ШВАРДАК Маріанна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, БІЛАК Наталія Михайлівна, магістр 

спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Використання технології вебінару для проведення педагогічних майстер-

класів  

 

ШВАРДАК Маріанна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, ШКРОМИДА Василина Василівна, 

магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Особливості розвитку творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку  

 

ШКЛЯНКА Анастасія Михайлівна, магістр спеціальності 013 «Початкова освіта», 

ШВАРДАК Маріанна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Ранкове коло як засіб реалізації здоров’язберігаючих технологій в умовах 

Нової української школи  

 

ШПАК Валентина Павлівна, доктор педагогічних наук, професор завідувач 

кафедри початкової освіти Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького, м. Черкаси 

Авторитет батьків і стилі взаємодії з дітьми  

 

ШТИХ Ірина Ігорівна, старший викладач кафедри психології, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Роль емпатії у процесі взаємодії «психолог-клієнт» 
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ЩАДЕЙ Олеся Михайлівна, магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки», КОБАЛЬ Василь Іванович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево  

Стан організації превентивного виховання учнів закладу загальної середньої 

освіти  
 

ЩЕРБАН Ганна Вікентіївна, старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та 

початкової освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Система навчальних задач у процесі професійного навчання 

 

ЩЕРБАН Тетяна Дмитрівна, доктор психологічних наук, професор, ректор, 

БРЕЦКО Ірина Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, кафедра 

психології, ВОЗНЮК Іванна Іванівна, студент 4 курсу спеціальності 

053 «Психологія», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Проблема самопрезентації особистості та функціонування фізичного образу 

«Я»  

 

ЩЕРБАН Тетяна Дмитрівна, доктор психологічних наук, професор, ректор, 

БРЕЦКО Ірина Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, кафедра 

психології, КРИЧФАЛУШІЙ Марина-Мірабелла Анатоліївна, студент 4 курсу 

спеціальності 053 «Психологія», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Причини та симптоми дезадаптаційної поведінки студентів-першокурсників 

до умов навчання у ВНЗ  

 

ЩЕРБАН Тетяна Дмитрівна, доктор психологічних наук, професор, ректор, 

БРЕЦКО Ірина Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, кафедра 

психології, ЩЕРБИНА Руслана Русланівна, студент 4 курсу спеціальності 

053 «Психологія», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Чинники формування пізнавальної мотивації старшокласників  

 

ЩЕРБАН Тетяна Дмитрівна, доктор психологічних наук, професор, ректор, 

КОРОЛОВИЧ Інна Володимирівна, магістр спеціальності 053 «Психологія», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Гендерні психологічні особливості конформної поведінки старшокласників  
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ЩЕРБАН Тетяна Дмитрівна, доктор психологічних наук, професор, ректор, 

ЛОКЕС Зоряна Миколаївна, магістр спеціальності 053 «Психологія», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Психологічні особливості самооцінки студентів у процесі професійної 

ідентифікації  

 

ЯРЕМА Аліна Миколаївна, студент 3 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта»,  

МОЧАН Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра теорії 

та методики початкової освіти, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Формування інформаційної компетентності учнів на уроках інформатики  

 

ЯРОВ Тетяна Коріївна, аспірант, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Партнерство школи та сім’ї в зарубіжній педагогічній науці 

 

ЯЦИШИН Галина-Катруся Ярославівна, студент 3 курсу спеціальності 

013 «Початкова освіта», МОЧАН Тетяна Михайлівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент, кафедра теорії та методики початкової освіти, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Розвиток логічного мислення учнів молодшого шкільного віку на уроках 

інформатики 
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СЕКЦІЯ 2. СУЧАСНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ,  

УПРАВЛІННЯ ТА ІНЖЕНЕРІЇ 

(корпус № 1, 4 поверх, ауд. 400) 
 

 Керівник секції:  

СТЕГНЕЙ Маріанна Іванівна, доктор економічних наук, професор, декан 

факультету економіки, управління та інженерії, Мукачівський державний 

університет. 

 Секретар секції:  

ЛІНТУР Інна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, 

кафедра фінансів, Мукачівський державний університет. 

 

ДОПОВІДІ: 
 

БІЛЕЙ Валентина Іванівна, магістр спеціальності 182 «Технології легкої 

промисловості (КТШВ)», БІЛЕЙ-РУБАН Наталія Василівна, кандидат технічних 

наук, доцент, кафедра легкої промисловості і професійної освіти, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Вдосконалення процесу виготовлення пальто жіночого у відповідності до 

тенденцій моди 

 

БОКША Наталія Іванівна, асистент кафедри легкої промисловості і професійної 

освіти, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Позашкільна освіта учнівської молоді в галузі дизайну і технологій 

виготовлення одягу 

 

БОРА Наталія Юріївна, аспірант, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Особливості медичного страхування в Україні 
 

БОШОТА Неля Василівна, кандидат економічних наук, старший викладач 

кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Фінансування інноваційної діяльності підприємства 

 

БРАТЮК Віра Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Сучасні орієнтири розвитку страхового ринку 
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ГАВРИЛЕЦЬ Олеся Василівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра 

обліку і оподаткування та маркетингу, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Методологічні підходи до дослідження проблем розвитку та впровадження 

екологічного маркетингу 
 

ГЕГЕДОШ Крістіан Володимирович, аспірант, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Інтерактивний маркетинг у формуванні транскордонного співробітництва 

євро регіонів 

 

ГЛАДИНЕЦЬ Наталія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра 

фінансів, ФЕЄР Анастасія Євгенівна, студент 5 курсу напряму підготовки 

«Фінанси і кредит», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Іноземний капітал у банківському секторі України: проблеми і наслідки 

 

ГОБЛИК Володимир Васильович, доктор економічних наук, професор, перший 

проректор, ФЕЄР Анастасія Євгенівна, студент 5 курсу напряму підготовки 

«Фінанси і кредит», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Експорт освітніх послуг українськими вузами 

 

ГОБРЕЙ Марія Василівна, аспірант, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Залучення іноземних інвестицій та їхня роль в економіці закарпатської 

області 

 

ЄФІМЧУК Галина В’ячеславівна, кандидат технічних наук, доцент, НАЗАРЧУК 

Марія Вікторівна, кандидат мистецтвознавства, Луцький національний технічний 

університет, м. Луцьк 

Обґрунтування доцільності використання електроактивованих водних 

розчинів у виробництві шкіряно-хутрових матеріалів 

 

ЖИГУЦ Юрій Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

технології машинобудування, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

м. Ужгород, ЛАЗАР Василь Федорович, кандидат технічних наук, доцент, 

кафедра машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій, 

ХОМ’ЯК Богдан Ярославович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

кафедра машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Сплави, виплавлювані комбінованими (СВС+МЕТАЛОТЕРМІЯ) процесами 
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ЗВОНАР Йолана Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра 

менеджменту та управління економічними процесами, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Аудит маркетингових можливостей та його роль в управлінні підприємством 

в умовах кризи 

 

ЗВОНАР Йолана Петрівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра 

менеджменту та управління економічними процесами, КУЛЯ Евеліна Василівна, 

студентка 4 курсу спеціальності 073 «Менеджмент», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Економічна стабільність підприємства: теоретичні засади визначення та 

напрями забезпечення 

 

ЗЛОТЕНКО Олександр Борисович, аспірант, РУДНІЧЕНКО Євгеній 

Миколайович, доктор економічних наук, професор, кафедра менеджменту, 

адміністрування та готельно-ресторанної справи, Хмельницький національний 

університет, м. Хмельницький 

Формування елементів механізму забезпечення економічної безпеки 

інвестиційної діяльності промислового підприємства 

 

ЗОЗУЛЯК Марта Михайлівна, аспірант, СОЧКА Леся Іванівна, студент 4 курсу 

спеціальності «Облік і аудит», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Значення інноваційних процесів для господарської діяльності підприємств 

 

ЗЯБЛОВСЬКА Дарина Євгенівна, аспірант, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Рельєфи як вид художнього оздоблення одягу, конструктивно-декоративна 

лінія та формоутворюючий елемент 
 

ІГНАТИШИН Марія  Василівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра 

фінансів, БУРДЮХ Людмила Юріївна, магістр спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», Мукачівський державний університет,  

м. Мукачево 

Децентралізація та її вплив на процес бюджетного регулювання 
 

ІГНАТИШИН Микола Іванович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра 

машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій, 

ХОМ’ЯК Богдан Ярославович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

кафедра машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Анімація стопоходящого механізму Янсена в пакеті   MATHCAD 
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КАБАЦІЙ Василь Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

завідувач кафедри машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних 

технологій, ХОМʼЯК Богдан Ярославович, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент, кафедра машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних 

технологій, ГАБОВДА Ольга Веніамінівна, асистент кафедри машинобудування, 

природничих дисциплін та інформаційних технологій, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Оптичні покриття на основі халькогенідних стекол для активних елементів 

фотоніки 

 

КІВЕР Тетяна Вікторівна, магістр спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства 

 

КОРОЛОВИЧ Оксана Омелянівна, кандидат економічних наук, доцент, учений 

секретар, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Підприємницький аспект управління вищою школою в умовах глобалізації 

 

КЛИМЕНКО Олександр Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент, 

НАЗАРЧУК Людмила Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент,  

СЕЛЕЗНЬОВ Дмитро Едуардович, кандидат технічних наук, старший викладач, 

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк 

Уніфікації елементів транспортно-завантажувальних засобів 

 

КРУЧАК Людмила Володимирівна, кандидат економічних наук, асистент кафедри 

обліку і оподаткування та маркетингу, ФІЛЬКІНА Богдана Ігорівна, студент 

4 курсу спеціальності 073 «Менеджмент», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Дослідження основних аспектів оптової торгівлі 

 

ЛЕНДЄЛ Олег Дмитрович, старший викладач кафедри обліку і оподаткування та 

маркетингу, БУНДЗЯК Ліліана Володимирівна, студент 4 курсу спеціальності 

075 «Маркетинг», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

До питання формування інноваційної політики промислового підприємства 

 

ЛИЗАНЕЦЬ Анжела Гейзівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра 

менеджменту та управління економічними процесами, ЧОВРІ Діана 

Володимирівна, магістр спеціальності 073 «Менеджмент», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Сутність та управління трудовою активністю персоналу підприємства 
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ЛІБА Наталія Степанівна, кандидат економічних наук, доцент,  кафедра обліку і 

оподаткування та маркетингу, ГОЛОВАЧКО Василь Михайлович, кандидат 

економічних наук, доцент, кафедра обліку і оподаткування та маркетингу, ЗАЯЦЬ 

Ольга Євгенівна, студент 2 курсу спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Подвійний запис як невід’ємна частина бухгалтерського обліку 

 

МАКСИМЕНКО Діана Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра 

обліку і оподаткування та маркетингу, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Формування маркетингових стратегій підприємства 

 

МАТВІЙЧУК Світлана Салманівна, кандидат технічних наук, старший викладач 

кафедри легкої промисловості і професійної освіти, ЮРАК Христина Іванівна, 

магістр спеціальності «Технології легкої промисловості (КТШВ)», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Розробка бази даних рукавів при проектуванні багатоасортиментних 

колекцій костюмів жіночих 

 

МИХАЛЬЧИНЕЦЬ Галина Томівна, аспірант, старший викладач кафедри 

фінансів, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Перспективи розвитку українського ринку деривативів 

 

НЕСТЕРОВА Світлана Василівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра 

фінансів, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Використання фінансового важеля при оцінці рівня капіталізації 

підприємств 

 

ПАУЛИК Алла Ярославівна, аспірант, ФЕЄР Оксана Валеріївна, кандидат 

економічних наук, доцент, кафедра менеджменту та управління економічними 

процесами, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Дослідження основних підходів до розуміння сутності конкурентних переваг 

економіки регіону 

 

ПЕРЕВУЗНИК Таміла Михайлівна, магістр спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», ГОЛОВАЧКО Василь Михайлович, кандидат економічних наук, 

доцент, кафедра обліку і оподаткування та маркетингу, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Безробіття, як одна з найважливіших проблем в Україні 
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ПЕТРИЧКО Марія Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра 

фінансів, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Шляхи підвищення якості оцінювання виконання бюджетних програм 

 

ПИТЬОВКА Оксана Юріївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

кафедра машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних технологій,  

ПАНЧЕНКО Оксана Дмитрівна, старший викладач кафедри машинобудування, 

природничих дисциплін та інформаційних технологій, КОГУТИЧ Оксана Іванівна, 

магістр спеціальності «Математика», ДВНЗ «Ужгородський національний 

університет», м. Ужгород 

Дослідження крайової задачі для квазілінійного рівняння гіперболічного 

типу з розривною правою частиною 

 

ПІГОШ Василь Августинович, кандидат економічних наук, доцент, проректор з 

науково-педагогічної роботи – головний бухгалтер, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Історичні аспекти монетизації субсидій 

 

ПРОСКУРА Володимир Федорович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту та управління економічними процесами, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево, ШЕЛЕПА Милан Іванович, 

Будапештський університет імені Матвея Корвіна, м. Будапешт, Угорщина 

Діагностування інноваційного потенціалу підприємства з метою отримання 

прибутку 
 

РЕСЛЕР Марина Василівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри обліку і оподаткування та маркетингу, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Інноваційні підходи у використанні комплексу mySAP Business Suite 

 

РОСОЛА Уляна Василівна, аспірант, старший викладач кафедри фінансів, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Оптимізація каналів розподілу сільськогосподарських підприємств 

 

РОСОЛА Уляна Василівна, старший викладач кафедри фінансів, ФЕКЕТЕ 

Тимофій Андрійович, студент 4 курсу спеціальності 075 «Маркетинг», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Особливості маркетингового управління підприємства сфери послуг 
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РОСОЛА Уляна Василівна, старший викладач кафедри фінансів, ЧЕКАН Євген 

Миколайович, студент 4 курсу спеціальності 075 «Маркетинг», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Наукові підходи до вивчення поняття «конкурентної стратегії підприємства» 

 

РОСУЛ Руслан Васильович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра легкої 

промисловості і професійної освіти, НИКОЛИН Олег Богданович, студент 4 курсу 

спеціальності «Технології легкої промисловості (ПВГВ)», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Технологічні передумови створення ефективного обладнання для фрикційної 

шнурової затяжки заготовок верху взуття 

 

СТАЩУК Микола Григорович, доктор фізико-математичних наук, професор, 

провідний науковий співробітник, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка 

НАН України, м. Київ, ЛАЗАР Василь Федорович, кандидат технічних наук, 

доцент, кафедра машинобудування, природничих дисциплін та інформаційних 

технологій, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Концентрація водню та викликаних ним напружень у металевій смузі та 

порожнистому циліндрі 

 

СТЕГНЕЙ Маріанна Іванівна, доктор економічних наук, професор, декан 

факультету економіки, управління та інженерії, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево, ІРТИЩЕВА Інна Олександрівна, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, Миколаївський національний 

університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, 

КРАМАРЕНКО Ірина Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, 

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ "Університет 

"Україна", м. Миколаїв 

Особливості формування національного інвестиційного потенціалу 
 

ТИЩЕНКО Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, 

Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир 

Основні джерела формування ресурсної бази туристичного продукту 

 

ТКАЧУК Оксана Леонідівна, кандидат технічних наук, доцент, ГЕРАСИМЧУК 

Олександр Павлович, кандидат технічних наук, доцент, Луцький національний 

технічний університет, м. Луцьк 

Теоретичні дослідження ефективності видалення вологи з текстильних 

матеріалів вакуумним відсмоктуванням 
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ФОРДЗЮН Юрій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, кафедра легкої 

промисловості і професійної освіти,  КОСТІН Максим Олегович, студент 4 курсу 

спеціальності «Машинобудування», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Кастомізація засобів захисту рук в контексті конфекціонування матеріалів 

системи «знаряддя праці-працівник-умови праці (професійне середовище)» 

 

ЦАЛАН Діана Василівна, студент 3 курсу спеціальності «Облік і оподаткування», 

МАЛЕШ Марина Юріївна, викладач-методист, Мукачівський кооперативний 

торговельно-економічний коледж,  ХОМ'ЯК Богдан Ярославович, кандидат 

фізико-математичних наук, доцент, кафедра машинобудування, природничих 

дисциплін та інформаційних технологій, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево  

Використання хмарних технологій в освітньому процесі 
 

ЧЕРНИЧКО Станіслав Станіславович, аспірант, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Грошові, фінансові та кредитні відносинам у системі організаційно-

економічних відносин 

 

ЧЕРНИЧКО Тетяна Володимирівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів, Мукачівський державний університет, м. Мукачево, 

РИБЧАК Віталій Іванович, кандидат економічних наук, доцент, кафедра 

маркетингу, Уманський національний університет садівництва, м. Умань 

Оцінка динаміки та ефективності людського розвитку в Україні 

 

ШИМЧУК Юрій Петрович, асистент, Луцький національний технічний 

університет, м. Луцьк 

Фінішна обробка поверхонь тертя 
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СЕКЦІЯ 3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ 

ТА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ 
(корпус №2, ауд. 4) 

 

Керівник секції:  

МІЛАШОВСЬКА Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри готельно-ресторанної справи, Мукачівський державний 

університет. 

 Секретар секції:  

РУБІШ Марина Андріївна, кандидат економічних наук, доцент, кафедра 

готельно-ресторанної справи, Мукачівський державний університет. 

 

ДОПОВІДІ: 
 

АНТОНЕНКО Володимир Степанович, доктор географічних наук, професор, 

Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ  

Проектний підхід до державного управління розвитку туризму  

 

ГАВРИШКО Сергій Гаврилович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент, кафедра суспільних дисциплін та фізичної культури, МОРОЗ Олександр 

Федорович, студент 3 курсу спеціальності 106 «Географія», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Розвиток гірськолижних курортів Закарпаття 

 

ГОЛОВКО Ольга Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, кафедра 

готельно-ресторанної справи, ЛЕГАЧ Надія Михайлівна, студент 2 курсу 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Аналіз сутності корпоративної культури готельно-ресторанних підприємств  

 

ДЕРКАЧ  Вікторія Юріївна, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Інфраструктурне забезпечення розвитку туризму регіону  
 

ІЛЬТЬО Тетяна Іванівна, аспірант, ДЕМ’ЯН Ярослава Юріївна, кандидат 

економічних наук, доцент, завідувач відділу міжнародних зв’язків та роботи з 

іноземними студентами, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Місце Інтернет-технологій у процесі планування туристської подорожі  
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КАМПОВ Надія Семенівна, старший викладач кафедри туризму і географії, 

КАСИНЕЦЬ Отокар Вікторович, старший викладач кафедри туризму і географії, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Туристична карта як інструмент промоції 

 

КАСИНЕЦЬ Отокар Вікторович, старший викладач кафедри туризму і географії, 

КАМПОВ Надія Семенівна, старший викладач кафедри туризму і географії, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Проблеми якості здійснення екскурсійної діяльності в Україні  

 

КСЕНОФОНТОВ Сергій Саввич, доктор медичних наук, доцент, кафедра 

суспільних дисциплін та фізичної культури, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Проблеми розвитку лікувально-оздоровчого туризму України  

 

ЛУЖАНСЬКА Тетяна Юріївна, кандидат географічних наук, доцент, декан 

факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Системно-структурний аналіз розвитку туризму регіону 

 

ЛУЖАНСЬКА Тетяна Юріївна, кандидат географічних наук, доцент, декан 

факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу, ДЕРКАЧ Вікторія Юріївна, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Культура як об’єкт управління сферою туризму  

 

ЛУЖАНСЬКА Тетяна Юріївна, кандидат географічних наук, доцент, декан 

факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу, КИБУКЕВИЧ Владислав 

Віталійович, магістр спеціальності 242 «Туризм (Туризмознавство)», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Розвиток транспортної інфраструктури регіону  

 

ЛУЖАНСЬКА Тетяна Юріївна, кандидат географічних наук, доцент, декан 

факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу, КОМАРНИЦЬКИЙ 

Олександр Васильович, магістр спеціальності 242 «Туризм (Туризмознавство)», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Формування рекламної кампанії туристичного підприємства  

 

МАКСЮТОВА Олена Володимирівна, аспірант, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Державно-приватне партнерство у розвитку індустрії туризму Закарпаття  
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МАТВІЙЧУК Людмила Юріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри туризму і цивільної безпеки, ЛЕПКИЙ Михайло Іванович, кандидат 

географічних наук, доцент, Луцький національний технічний університет, 

м. Луцьк  

Інформаційне забезпечення розвитку туристичної індустрії  

 

МАШІКА Ганна Василівна, доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри 

туризму і географії, ЛОГУТОВА Ніна Леонідівна, магістр спеціальності 

242 «Туризм (Туризмознавство)», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Оцінка туристичної привабливості  Закарпатської області  

 

МАШІКА Ганна Василівна, доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри 

туризму і географії, МАР’ЯН Денис Іванович, магістр спеціальності 242 «Туризм 

(Туризмознавство)», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Пріоритетні напрями розвитку регіонального туристичного ринку 

Карпатського регіону  
 

МЕДВІДЬ Лариса Іванівна, старший викладач кафедри туризму і географії,  

ГЕРЦОВСЬКИЙ Роман Георгійович, магістр спеціальності 242 «Туризм 

(Туризмознавство)», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Культурний спадок закарпатського туризму  

 

МІЛАШОВСЬКА Ольга Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри готельно-ресторанної справи, ШИТІКОВА Тетяна Володимирівна, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Методичні підходи до інтегрального оцінювання туристичної привабливості 

регіонів  

 

МОЛНАР-БАБІЛЯ Джосія Імреївна, кандидат хімічних наук, доцент, кафедра 

готельно-ресторанної справи, КОЗАР Яна Іванівна, студент 2 курсу спеціальності 

241 «Готельно-ресторанна справа», Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Особливості культури харчування у діяльності закладів ресторанного 

господарства  

 

МОРОЗ Федір Васильович, старший викладач кафедри суспільних дисциплін та 

фізичної культури, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Стан розвитку пішохідного туризму на території Закарпаття 
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ОРОС Михайло Михайлович, доктор медичних наук, професор, Клініка 

«Водолій», м. Хуст 

Стан розвитку санаторно-курортної сфери Закарпатської області 

 

ПАПП Василь Васильович, доктор економічних наук, професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи, ЛУЖАНСЬКА Тетяна Юріївна, кандидат 

географічних наук, доцент, декан факультету туризму та готельно-ресторанного 

бізнесу, БОШОТА Неля Василівна, старший викладач кафедри фінансів, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Особливості конкуренції в туристичному бізнесі  

 

ПОПОВИЧ Мирослав Мирославович, магістр спеціальності 242 «Туризм 

(Туризмознвство)», КАМПОВ Надія Семенівна, старший викладач кафедри 

туризму і географії, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Організаційно-правові основи євроінтеграції України в галузі туризму  

 

П’ЯТКА Наталія Степанівна, старший викладач кафедри туризму і географії, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Туристичні ресурси та інфраструктура – головні складові розвитку туризму  

 

ТИЩУК Інна Володимирівна, кандидат економічних наук, старший викладач, 

КОЛІСНИК Богдан Іванович, кандидат економічних наук, завідувач кафедри 

туризму та готельно-ресторанної справи, Луцький національний технічний 

університет, м. Луцьк 

Зелений туризм в Україні: основи розвитку  

 

ТИЩУК Інна Володимирівна, кандидат економічних наук, старший викладач, 

ПОЛІЩУК Лариса Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, Луцький 

національний технічний університет, м. Луцьк  

Передумови розвитку сільського зеленого туризму в регіонах України  

 

ФІЛЕП Андреа Йосипівна, магістр спеціальності 242 «Туризм (Туризмознвство)», 

ТОКАР Ярина Іллівна, кандидат економічних наук, асистент кафедри туризму і 

географії, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Проблеми інвестиційної активності в туристичній сфері України  
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СЕКЦІЯ 4. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬНО-
ПОЛІТИЧНОГО Й ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ:  

ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 
(корпус №1, 3 поверх, ауд. 300) 

 

Керівник секції:  

ПРОКОПОВИЧ Лідія Сигизмундівна, кандидат філологічних наук, 

доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін та соціальних комунікацій, 

Мукачівський державний університет. 

 Секретар секції:  

КУРИЛО Олександра Йосипівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

кафедра філологічних дисциплін та соціальних комунікацій, Мукачівський 

державний університет. 

 

ДОПОВІДІ: 
 

БЕГУН-ТРАЧУК Лариса Олександрівна, аспірант, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Проблеми емоційного вигорання фахівців з музичного мистецтва 

 

БОРИСОВА Адріана Максимівна, студент 1 курсу спеціальності 025 «Музичне 

мистецтво», ОЛІЙНИК Вікторія Вікторівна, кандидат культурології, доцент, 

кафедра суспільних дисциплін та фізичної культури, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Весняні ігри та пісні як феномен української календарної обрядовості 

 

БОХОНЬКО Тетяна Дмитрівна, студент 2 курсу спеціальності 106 «Географія», 

ІЛЬТЬО Галина Федорівна, кандидат політичних наук, доцент, кафедра 

суспільних дисциплін та фізичної культури, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево 

Формування в системі освіти конкурентоспроможності в умовах 

євроінтеграції 

 

ВАРГА Іванна Василівна, студент 4 курсу спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 

ПОПОВИЧ  Надія Ференцівна,  кандидат філологічних  наук, доцент, кафедра 

філологічних дисциплін та соціальних комунікацій, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Роль дитячих книжок в естетичному вихованні дошкільнят 
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ГАЛЬОВИЧ Ірина Іванівна, студент 2 курсу (скорочена програма) спеціальності 

013 «Початкова освіта», ІЛЬТЬО Галина Федорівна, кандидат політичних наук, 

доцент, кафедра суспільних дисциплін та фізичної культури, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Політична свідомість в умовах політичної кризи 

 

ГАСНЮК Вероніка Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Методична культура вокаліста 

 

ГРИМУТ Марина Тимофіївна, магістр спеціальності 025 «Музичне мистецтво», 

МИКУЛАНИНЕЦЬ Леся Михайлівна, кандидат мистецтвознавства, старший 

викладач кафедри співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево  

Розвиток скрипкового мистецтва в тенденціях XIX століття 

 

ДУБЕНКО Леся Борисівна, магістр спеціальності 025 «Музичне мистецтво», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Роль ансамблевого музикування у процесі підготовки майбутніх фахівців-

інструменталістів 

 

ЗУБРИЦЬКА Марія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

української мови, Дрогобицький державний педагогічний університет імені 

І.Франка, м. Дрогобич 

Про деякі завдання  культури українського мовлення 

 

КАЧУР Мирослава Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін, АДАМ Кристина 

Степанівна, магістр спеціальності 025 «Музичне мистецтво», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Музичне мистецтво як чинник формування ціннісних орієнтацій особистості 

 

КАЧУР Мирослава Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра 

співу, диригування і музично-теоретичних дисциплін, БОКШО Оршоля Андріївна,  

магістр спеціальності 025 «Музичне мистецтво», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево  

Формування естетичного інтересу в учнів до національного мистецтва 

засобами українського фольклору 
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КОХАНСЬКА Катерина Василівна, викладач, Ракошинська дитяча школа 

мистецтв, асистент кафедри педагогіки музичної освіти і виконавського 

мистецтва, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Акмеологічні фактори розвитку особистості педагога в сучасних умовах 

 

КРАВЧЕНКО Тетяна Миколаївні, старший викладач кафедри англійської 

філології та методики викладання іноземних мов, БРЕЦКО Ірина Іванівна, 

кандидат психологічних наук, доцент, кафедра психології, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Неформальна освіта у Європейських країнах 

 

КУРИЛО Олександра Йосипівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

філологічних дисциплін та соціальних комунікацій, МОРГУН Алла 

Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, декан гуманітарного 

факультету, ПОПОВИЧ Надія Ференцівна,  кандидат філологічних  наук, доцент 

кафедри філологічних дисциплін та соціальних комунікацій, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево  

Етичний аспект культури бібліотечного фахівця 

 

КУРИЛО Олександра Йосипівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

філологічних дисциплін та соціальних комунікацій, ПРОКОПОВИЧ Лідія 

Сигизмундівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

філологічних дисциплін та соціальних комунікацій, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Інноваційна діяльність бібліотек 

 

КУХАРЧУК Ольга Степанівна, кандидат історичних наук, доцент, кафедра 

кафедри суспільних дисциплін та фізичної культури, АПАЦЬКА Ярослава 

Ярославівна, студент 1 курсу спеціальності  014.02 «Середня освіта (мова і 

література (англійська))», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Перспектива розвитку теології в Україні 

 

ЛЕНДЄЛ-СЯРКЕВИЧ Антоніна Антонівна, кандидат педагогічних наук, доцент,  

кафедра педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва, БІБЕН Марія 

Михайлівна, магістр спеціальності 025 «Музичне мистецтво», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Творчість Віктора Косенка як засіб формування професійного зростання 

музиканта-інструменталіста 
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МАЛЕЦЬ Олександр Омелянович, доктор історичних наук, доцент, завідувач 

кафедри суспільних дисциплін та фізичної культури, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево, МАЛЕЦЬ Наталія Богданівна, кандидат історичних 

наук, доцент кафедри громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін, ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет», м. Ужгород 

Культурно-просвітницька діяльність Соціал-демократичної партії 

Підкарпатської Русі у 20-30-х рр. ХХ ст. 

 

МОВЧАН Катерина Миколаївна, директор наукової бібліотеки, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Інформаційні ресурси наукової бібліотеки університету у фаховій підготовці 

майбутніх бібліотечних працівників 
 

МОВЧАН Катерина Миколаївна, директор наукової бібліотеки, ШИМОН Вікторія 

Петрівна, студент 2 курсу спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа», Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Основні напрями бібліотекознавчих досліджень на сучасному етапі 

 

МОРГУН Алла Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, декан 

гуманітарного факультету, АПАЦЬКА Ярослава Ярославівна, студент 1 курсу 

спеціальності 014.02 «Середня освіта (мова і література (англійська))», 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево  

Інформаційна культура як умова успішної підготовки фахівців  

 

МОРГУН Алла Владимировна, кандидат филологических наук, доцент, декан 

гуманитарного факультета, КУРИЛО Александра Йосифовна, кандидат 

филологических наук, доцент, кафедра филологических дисциплин и социальных 

коммуникаций, Мукачевский государственный университет, г. Мукачево 

К вопросу анализа художественного текста в аспекте рецептивной эстетики  
 

МОРГУН Алла Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент, декан 

гуманітарного факультету, МОЛНАР Габріела Дезидеріївна, студентка 2 курсу 

спеціальності 014.02 «Середня освіта (мова і література (англійська))»,  

Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Проблеми мовленнєвої діяльності в системі мовознавчих дисциплін 

 

ОСТАПЕЦЬ Юрій Олександрович, доктор політичних наук, доцент, декан 

факультету суспільних наук, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

м. Ужгород 

Сучасний стан та регіональна конфігурація партійної системи України 
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ПАВКО Анатолій Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

суспільних та політичних наук, Національна академія управління, м. Київ  

Цивілізаційні детермінанти розвитку українського суспільства 

 

ПАВКО Анатолій Іванович, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

суспільних та політичних наук, КУРИЛО Людмила Федорівна, кандидат 

педагогічних наук‚ доцент, кафедра суспільних та політичних наук, Національна 

академія управління, м. Київ 

Паризька декларація про тенденції та пріоритети розвитку європейського 

простору вищої освіти 

 

ПОПОВИЧ Наталія Михайлівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри педагогіки музичної освіти і виконавського мистецтва, Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Інформатизація системи неперервної мистецької освіти 

 

ПОПОВИЧ Надія Ференцівна, кандидат філологічних наук, доцент, кафедра 

філологічних дисциплін та соціальних комунікацій, КУРИЛО Олександра 

Йосипівна,  кандидат філологічних наук, доцент, кафедра філологічних дисциплін 

та соціальних комунікацій, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Значення дитячих бібліотек у літературному розвитку молодших школярів 

 

ПРОКОПОВИЧ Лідія Сигизмундівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри філологічних дисциплін та соціальних комунікацій, 

Мукачівський державний університет, м. Мукачево  

Психологічний аспект у поетичному мовленні Ліни Костенко  

 

ПРОКОПОВИЧ Лідія Сигизмундівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри філологічних дисциплін та соціальних комунікацій, КУРИЛО 

Олександра Йосипівна,  кандидат філологічних наук, доцент, кафедра 

філологічних дисциплін та соціальних комунікацій, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Письменник – мова – читач  

 

ПУЙОВА Валентина Іванівна, асистент кафедри педагогіки музичної освіти і 

виконавського мистецтва, Мукачівський державний університет, м. Мукачево 

Роль творчості в сучасних умовах  
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РОЗМАН Ірина Іллівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра англійської 

філології та методики викладання іноземних мов, МІГОВК Марія Ернестівна, 

магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Інноваційні підходи до управління навчальним закладом  

 

РОЗМАН Ірина Іллівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра англійської 

філології та методики викладання іноземних мов, ПАЙДА Галина Василівна, 

магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево 

Основні підходи європейських країн до організації неперервної освіти  

 

РОЗМАН Ірина Іллівна, кандидат педагогічних наук, доцент, кафедра англійської 

філології та методики викладання іноземних мов, САМОЙЛЮК Світлана 

Павлівна, магістр спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», Мукачівський 

державний університет, м. Мукачево 

Організація інноваційної діяльності  в системі дошкільної  освіти  

 

РОСУЛ Тетяна Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри археології, 

етнології та культурології, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

м. Ужгород  

Фестиваль у системі культурної комунікації (на прикладі Закарпаття)  

 

САВКО Леся Михайлівна, студент 4 курсу спеціальності 012 «Дошкільна освіта», 

ПОПОВИЧ Надія Ференцівна, кандидат філологічних наук, доцент, кафедра 

філологічних дисциплін та соціальних комунікацій, Мукачівський державний 

університет, м. Мукачево  

Дитяча література як засіб морального виховання дітей дошкільного віку  

 

СІДУН Яна Євгенівна, студентка 2 курсу спеціальності «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа»,  ПРОКОПОВИЧ Лідія Сигизмундівна, кандидат 

філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філологічних дисциплін та 

соціальних комунікацій, Мукачівський державний університет, м. Мукачево  

Інформаційна культура особистості та суспільства  

 

СУХОЛОВА Маріанна Анатоліївна, асистент кафедри співу, диригування та 

музично-теоретичних дисциплін, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево    

Фактори формування сценічного  іміджу вокаліста  
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ТЕЛИЧКО Віктор Федорович, доцент кафедри педагогіки музичної освіти і 

виконавського мистецтва, ШТЕФАНЬО Світлана Петрівна, магістр спеціальності 

025 «Музичне мистецтво», Мукачівський державний університет, м. Мукачево  

Концертний виступ як форма реалізації творчого потенціалу школяра  

 

ТЕТЕРЮК-КІНЧ Юлія Сергіївна, аспірант, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево  

Професійна підготовка викладача фортепіано в Україні 

 

ТОВТИН Надія Іванівна, старший викладач кафедри співу, диригування та 

музично-теоретичних дисциплін, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево    

Музикалії провідних закарпатських архівних інституцій (рукописні та 

друковані джерела)  
 

ЧОВРІЙ Маріанна Ярославівна,  аспірант, Мукачівський державний університет, 

м. Мукачево  

Проблема підготовки майбутніх фахівців із музичного мистецтва до 

професійної діяльності в ЗДО: сучасний вимір 

 

 


