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Технології інтерактивного навчання в процесі
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Scientific
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Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – Canada

(Monreal). September, № 46, 2020. P. 125-128
http://conference-ukraine.com.ua/ru/archivej
6. Філімонова Т.В. Педагогічні умови ефективної організації
інтерактивного навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців
початкової освіти / Deutsche internationale Zeitschrift fur German
International Journal of Modern zeitgenossische Wissenschaft. № 4 2021.
VOL.2. P. 53-37.
DOI: 10.24412/2701-8377-2021-4-2-53-57
https://dizzw.com/wp-content/uploads/2021/01/DIZZW_4_2.pdf
7. Філімонова Т.В. Застосування технологій інтерактивного навчання у
підготовці майбутніх фахівців початкової освіти / Virtus: Scientific
Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba – Canada (Monreal). January, № 50,
2021. P. 135-137.
http://conference-ukraine.com.ua/ru/archivej
- Фахові видання України категорій А та Б ( вихідні дані та
посилання DOI)
1. Філімонова Т.В. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного
віку / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник
наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного
педагогічного університету імені Івана Франка / [редакториупорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич:
Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27. Том 5. – С. 163 – 167.
(фахове видання, категорія «Б»)
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.5/27.204509
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/27_2020/part_5/30.pdf
2. Філімонова Т.В. Використання інтерактивних технологій навчання в
процесі вивчення педагогічних дисциплін майбутніми фахівцями
початкової освіти / Актуальні питання гуманітарних наук:
міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка /
[редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. –
Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 31. Том 4. – С.
190-195. (фахове видання, категорія «Б»)
DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/31.214360
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/31_2020/part_4/32.pdf

3. Філімонова Т.В. Кейс-технології в процесі підготовки майбутніх
учителів початкової школи / Актуальні питання гуманітарних наук:
міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького
державного педагогічного університету імені Івана Франка /
[редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. –
Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 35. (прийнято до
друку)
- Монографії
1. Preparation of future educators for patriotic upbringing of children of the
senior preschool age. Social and economic aspects of sustainable
development of regions. Monograph. Opole: Academy of Management and
Administration in Opole, 2017. - P. 330 – 336.
2. Будак В.Д., С. І. Якименко С.І., Т. В. Філімонова Т.В. Підготовка
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до
патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку :
монографія . - Київ : Слово, 2020. - 184 с.
17.Навчально-методичні праці (вихідні дані, посилання, зокрема у
депозитарії університету)
1. Філімонова Т.В. Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного
віку : навчально-методичний посібник / Т. В. Філімонова. - Миколаїв :
СПД Румянцева, 2019. - 152 с.
http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/487
2. Філімонова Т.В. Наступність в роботі закладу дошкільної освіти і
першого класу школи: навчально-методичний посібник. – Миколаїв :
СПД Румянцева, 2020. – 283 с.
http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/730
3. Філімонова Т.В. Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи :
навчально-методичний посібник. – Миколаїв : СПД Румянцева, 2020. –
218 с.
http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/handle/123456789/757
18. Наукове
керівництво
здобувачами
ступеня кандидата
наук/доктора філософі ( ПІБ здобувача, назва дисертації, рік та

місце захисту,
посилання
на
автореферат);
наукове
консультування
здобувачами ступеня доктора наук ( ПІБ
здобувача, назва дисертації, рік та місце захисту, посилання на
автореферат)
-----

19.Керівництво студентами-переможцями наукових конкурсів та
змагань, прирівнених до них (рік, ПІБ студента, місце, назва
конкурсу/змагання) :
- переможці міжнародних та всеукраїнських олімпіад, ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт, інших
науково-освітніх конкурсів, які проводяться або визнані МОН;
- міжнародних
культурно-митсецьких
проектів , які
проводяться або визнані Мінкультури;
- Олімпійських,
Паралімпійських,
Дефлімпійських
іграх,
Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу,
Європи, Європейських іграх, етапах Кубків світу та Європи,
чемпіонату України з видів спорту, які проводяться або визнані
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері фізичної культури та
спорту
----20.Додаткова інформація
Офіційний опонент: Кучай А.І., на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук (13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти) спеціалізована вчена рада Д 74.053.01 в Уманському державному
педагогічному університеті імені Павла Тичини.

