
ЗВІТ 

з міжнародної діяльності 

факультету дошкільної та початкової освіти 

 

Стажування викладачів 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада, кафедра Стажування 

(вид, тема) 

Назва закладу Країна, місто 

1 Іванець Н. В. Кафедра 

початкової 

освіти, викладач 

Міжнародний 

проект «Освітній 

візит до Європи». 

Стажування 

проходило на 

факультеті 

педагогіки за 

напрямом: 

«Педагогіка 

дошкільного 

виховання та 

початкової школи» 

Академія 

менеджменту і 

адміністрування в 

Ополі 

Польща, 

Ополє 

2 Тимченко А. А. Кафедра 

початкової 

освіти, доцент 

Міжнародний 

проект «Освітній 

візит до Європи». 

Стажування 

проходило на 

факультеті 

педагогіки за 

напрямом: 

«Педагогіка 

дошкільного 

виховання та 

початкової школи» 

Академія 

менеджменту і 

адміністрування в 

Ополі 

Польща, 

Ополє 

3 Паршук С. М. Кафедра 

початкової 

освіти, доцент 

Міжнародний 

проект «Освітній 

візит до Європи». 

Стажування 

проходило на 

факультеті 

педагогіки за 

напрямом: 

«Педагогіка 

дошкільного 

виховання та 

початкової школи» 

Академія 

менеджменту і 

адміністрування в 

Ополі 

Польща, 

Ополє 

4 Дрозд О.В. Доцент кафедри 

педагогіки та 

інклюзивної 

освіти 

Міжнародний 

проект «Освітній 

візит до Європи». 

Стажування 

проходило на 

факультеті 

педагогіки за 

напрямом: 

«Педагогіка 

дошкільного 

виховання та 

початкової школи» 

Вища школа 

управління та 

адміністрування в 

Ополе 

Польща, 

Ополе 



5 Курчатова А. В. доцент кафедри 

дошкільної 

освіти 

"Сучасні досягнення 

науки та освіти" – 

108 год. 

Израильская 

независимая 

академия развития 

науки 

Израиль, 

Нетания,  

6 Трифонова О. С. завідувач 

кафедри 

дошкільної 

освіти, професор 

Європейський 

освітній проект «The 

innovative Methods 

and Technologies of 

Teaching: The 

Newest in the 

European Educational 

Practice»: 

«Pedagogy» - 180 

год. (3 місяці) 

 

Вищу Школу 

Лінгвістичну 

(University College 

of 

                                              

 

м. Ченстохові 

(Республіка 

Польща) 

7 Соколовська О. С. доцент кафедри 

дошкільної 

освіти 

Європейський 

освітній проект «The 

innovative Methods 

and Technologies of 

Teaching: The 

Newest in the 

European Educational 

Practice»: 

«Pedagogy» - 180 

год. (3 місяці) 

Вищу Школу 

Лінгвістичну 

(University College 

of 

                                              

 

м. Ченстохові 

(Республіка 

Польща) 

8 Кардаш І. М. доцент кафедри 

дошкільної 

освіти 

Європейський 

освітній проект «The 

innovative Methods 

and Technologies of 

Teaching: The 

Newest in the 

European Educational 

Practice»: 

«Pedagogy» - 180 

год. (3 місяці) 

Вищу Школу 

Лінгвістичну 

(University College 

of 

 

м. Ченстохові 

(Республіка 

Польща) 

 

Міжнародні програми, конкурси в яких викладачі кафедри брали участь 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада, кафедра Назва 

конкурсу, 

програми 

Тема Назва 

закладу 

Країна, 

місто 

1. Іванець Н. В. Викладач Восьма   Україна, м. 



кафедри 

початкової освіти 

Міжнародна 

виставка 

освіти за 

кордоном 

«World EDU» і 

десята 

Міжнародна 

виставка 

«Інноватика в 

сучасній 

освіті». 

Київ 

2 Дрозд О.В. Доцент кафедри 

педагогіки та 

інклюзивної 

освіти 

Восьма 

Міжнародна 

виставка 

освіти за 

кордоном 

«World EDU» і 

десята 

Міжнародна 

виставка 

«Інноватика в 

сучасній 

освіті». 

  Україна, м. 

Київ 

3 Якименко С. І. Професор 

кафедри 

початкової освіти 

Десята 

Міжнародна 

виставка 

«Інноватика в 

сучасній 

освіті». 

  Україна, м. 

Київ 

 

Участь у міжнародних науково-практичних конференціях 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада, 

кафедра 

Назва конференції Тема 

доповіді 

Назва 

закладу 

Країна, місто 

1 Якименко С. І. Професор 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародна 

наукова 

конференція 

«Модернізація 

освітньої системи: 

світові тенденції та 

національні 

особливості» 

  м. Каунас, 

Литва (23 

лютого) 2018 

р. 

2 Якименко С. І. завідувач 

кафедри 

початкової 

освіти, 

професор 

Інноваційні наукові 

дослідження у 

сфері педагогічних 

та психологічних 

наук 

Важлива 

умова 

підготовки 

майбутніх 

вихователі

в до 

патріотичн

ого 

виховання 

дітей 

старшого 

дошкільног

о віку 

Таврійськи

й 

національн

ий 

університе

т імені В. І. 

Вернадськ

ого 

Україна, 

м. Київ 

3 Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

1.Міжнародна 

наукова 

конференція 

«Модернізація 

освітньої системи: 

світові тенденції та 

національні 

особливості» 

Модернізац

ійні 

процеси у 

системі 

вищої 

освіти 

України 

ХХІ 

 м. Каунас, 

Литва (23 

лютого) 2018 

р. 



столітті 

4 Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародна 

науково-практична 

інтернет-

конференція 

«Інноваційні 

технології в 

дошкільній освіті» 
(28-29 березня 

2018 року). 

Використа

ння 

інноваційн

их 

технологій 

як умова 

реалізації 

наступност

і між 

дошкільно

ю та 

початково

ю ланками 

освіти 

 м. Переяслав-

Хмельницьки

й 

 

5 Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Педагогіка і 

психологія: 

актуальні проблеми 

досліджень на 

сучасному етапі» 

(6-7 квітня 

2018 року) м. Київ 

Історичні 

засади 

професійно

ї 

підготовки 

вчителів 

початкових 

класів у 

системі 

вищої 

освіти 

України. 

 м. Київ 

6 Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

II міжнародної 

науково-практичної 

конференції 

«Інтернаціоналізаці

я вищої освіти 

України в умовах 

полікультурного 

світового простору: 

стан, проблеми, 

перспективи» (18-

19 квітня 2018 р). 

Проблеми 

підготовки 

вчителя 

нової 

української 

школи в 

умовах 

реформува

ння 

освітньої 

галузі 

України. 

 м. Маріуполь. 

7 Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Науково-

практичному 

семінарі 

«Eurointegration 

processes in the 

modern education 

space: psychological 

and pedagogical 

aspects» (25-27 

квітня 2018 року).  

Особливос

ті логіко-

математичн

ої 

підготовки 

вчителів у 

світлі 

вимог 

концепції 

«нова 

українська 

школа» 

Вища 

школа 

менеджме

нту і 

адміністру

вання 

м. Ополе, 

Польща. 

8 Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Всеукраїнська з 

міжнародною 

участю науково-

практична 

конференція  

«Підготовка 

сучасного педагога 

дошкільної та 

початкової освіти в 

умовах розбудови 

Нової української 

школи» (19-20 

Формуванн

я 

готовності 

майбутніх 

учителів 

школи 

І ступеня 

до 

використан

ня освітніх 

технологій 

 м. Херсон 



квітня 2018 р.) 

9 Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародній 

мультидисциплінар

ній конференції 

«Ключові питання 

освіти та науки: 

перспективи 

розвитку для 

України та 

Польщі» (20-

21 липня 2018 р.) 

Особливос

ті розвитку 

творчих 

здібностей 

майбутніх 

учителів 

початкової 

освіти 

 м. Стальова 

Воля, Польща 

10 Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Психологія та 

педагогіка: сучасні 

методики та 

інновації, досвід 

практичного 

застосування» (26-

27 жовтня 2018 

року 

Підготовка 

майбутніх 

вчителів 

початкової 

ланки 

освіти до 

реалізації 

концепції 

нової 

української 

школи 

 м. Львів 

11 Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Тенденції 

розвитку 

педагогіки та 

психології: 

актуальні проблеми 

досліджень на 

сучасному етапі» 

(2-3 листопада 2018 

року) 

Використа

ння 

цікавого 

матеріалу 

на уроках 

математики 

у 

початковій 

школі як 

засіб 

формуванн

я 

математичн

ої 

компетентн

ості. 

 м. Київ 

12 Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

VІ Міжнародній 

науково-практичній 

конференції 

«Актуальні 

питання освіти і 

науки» (10-11 

листопада 2018 

року 

Особливос

ті 

підготовки 

педагогів 

до 

реалізації 

Концепції 

“Нова 

українська 

школа 

 м. Харків 

13 Авраменко К. Б. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Науковий та 

інноваційний 

потенціал 

сьогодення» (18 

листопада 2018 

року 

Реалізація 

освітніх 

інновацій у 

професійні

й 

підготовці 

педагогів у 

закладах 

вищої 

освіти 

України 

 м. Ополе, 

Польща. 

14 Марущак В. С. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародна 

наукова 

конференція 

«Модернізація 

  м. Каунас, 

Литва 



освітньої системи: 

світові тенденції та 

національні 

особливості» (23 

лютого 2018 р.) 

15 Рехтета Л. О. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародна 

наукова 

конференція 

«Модернізація 

освітньої системи: 

світові тенденції та 

національні 

особливості» (23 

лютого 2018 р.) 

Модернізац

ійні 

процеси у 

системі 

вищої 

освіти 

України 

ХХІ 

столітті 

 м. Каунас, 

Литва 

16 Рехтета Л. О. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Сучасні досягнення 

вітчизняних вчених 

у галузі 

педагогічних та 

психологічних 

наук: Міжнародна 

науково-

практкична 

конференція (, 2-3 

березня 2018 року);  

Підготовка 

майбутніх 

фахівців 

початкової 

освіти до 

застосуван

ня 

нестандарт

них 

методів та 

форм 

навчання 

основам 

здоров’я 

 м. Київ, 

Україна 

17 Рехтета Л. О. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Науково-

практичному 

семіний семінар 

«Eurointegration 

processes in the 

modern education 

space: psychological 

and pedagogical 

aspects» (25-27 

квітня 2018 року).  

Особливос

ті логіко-

математичн

ої 

підготовки 

вчителів у 

світлі 

вимог 

концепції 

«нова 

українська 

школа» 

Вища 

школа 

менеджме

нту і 

адміністру

вання 

м. Ополе, 

Польща. 

18 Рехтета Л. О. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародна 

науково-практична 

конференції 

«Тенденції 

розвитку психології 

та педагогіки» (2-3 

листопада 2018р.) 

Здоров’язб

ережувальн

і технології 

навчання у 

формуванні 

професійно

ї 

компетентн

ості 

майбутньог

о фахівця 

початкової 

ланки 

освіти 

 м. Київ 

19 Січко І. О. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Центральноукраїнс

ький державний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Винниченка, Х 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція та 

  м. Кіровоград 



XХV Всеукраїнські 

педагогічні читання 

«Творча спадщина 

Василя 

Сухомлинського у 

вітчизняному та 

міжнародному 

вимірах» (4–5 

жовтня 2018 року). 

20 Паршук С. М. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Інноваційні 

підходи  до 

розвитку творчої 

активності дітей та 

молоді в 

культурно-

освітньому 

просторі» (1-2 

листопада, 2018) 

Розвиток 

творчої 

активнос

ті 

здобува 

чів освіти 

засобами 

образотв

орчого 

мистецтв

а 

Меліто 

польсь 

кий 

державн

ий 

педагогіч

ний 

універси

тет імені 

Богдана 

Хмельни

цького 

м. Мілітополь 

21 Паршук С. М. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Науковий семінар 

«Євроінтеграціні 

процеси в 

сучасному 

освітньому 

просторі» (15-23 

листопада) 

 

Формуванн

я духовної 

культури в 

здобувачів 

початкової 

освіти в 

освітньому 

просторі 

вищої 

школи 

The 

Academy 

of 

Manageme

nt and 

Administrat

ion in 

Opole 

м. Ополе, 

Польща 

22 Паршук С. М. Доцент, 

кафедра 

початко 

вої освіти 

Підготовка 

сучасного педагога 

дошкільної та 

початкової освіти в 

умовах розбудови 

нової української 

школи 

Формуванн

я 

зальнокуль 

турної 

грамотност

і учнів 

початко 

вих класів 

засобами 

трудового 

навчання 

та 

образотвор

чого 

мистецтва 

Херсонськ

ий держав 

ний 

університе

т 

Україна,  

м. Херсон 

23 Казанжи О. В. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

VI Міжнародна 

наукову 

конференція 

«Perspectives of 

Science and 

Education» (14 

грудня 2018 р.) 

Вплив 

народної 

казки на 

становленн

я 

ососбистос

ті 

 м. Нью Йорк, 

США 

24 Білявська Т. М. Доцент 

кафедри 

початкової 

освіти 

Міжнародній 

конференції: 

Актуальні 

проблеми 

педагогічної освіти: 

європейський вимір 

(жовтень 2018 

Формуванн

я 

комунікати

вної 

кометентно

сті 

майбутніх 

The 

Academy 

of 

Manageme

nt and 

Administrat

ion in 

м. Ополє, 

Польща 



року). фахівців 

початкової 

освіти в 

процесі 

мовної 

підготовки 

Opole 

25 Білявська Т. М. 

 

Доцент, 

кафедра 

початко 

вої освіти 

Підготовка 

сучасного педагога 

дошкільної та 

початкової освіти в 

умовах розбудови 

нової української 

школи 

Комунікати

вна 

компетентн

сть як 

складова 

фахової 

підготовки 

майбутніх 

учителів 

початкової 

школи 

Херсонськ

ий держав 

ний 

університе

т 

Україна,  

м. Херсон 

26 Філімонова Т. В.,  викладач 

кафедри 

початкової 

освіти 

Інноваційні наукові 

дослідження у 

сфері педагогічних 

та психологічних 

наук 

Важлива 

умова 

підготовки 

майбутніх 

вихователі

в до 

патріотичн

ого 

виховання 

дітей 

старшого 

дошкільног

о віку 

Таврійськи

й 

національн

ий 

університе

т імені В. І. 

Вернадськ

ого 

Україна, 

м. Київ 

27 Михальченко Н.В. Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Сучасні тенденції 

та фактори 

розвитку 

педагогічних та 

психологічних 

наук», яка 

відбулася 2-3 

лютого  2018 року  

«Патріотич

на 

рефлексії 

особистості 

як 

соціально-

психологіч

ний 

феномен». 

 Україна, Київ 

28 Михальченко Н.В. Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Психологія та 

педагогіка: 

необхідність 

впливу науки на 

розвиток практики 

в Україні», яка 

відбулася 23 -24  

лютого  2018 року  

Психологіч

на 

культура 

викладача 

як умова 

розвитку 

патріотичн

ої рефлексії 

у 

студентів.  

 Україна, 

Львів 

29 Михальченко Н.В. Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

Міжнародна    

науково-практична 

конференція 

«Сучасні технології 

розвитку людини в 

інтегрованому 

суспільстві», яка 

відбулася 15 травня 

Особливос

ті прояву 

патріотичн

их почуттів 

особистості 

пізнього 

юнацького 

віку в 

умовах 

Миколаївс

ький 

міжрегіона

льний 

інститут 

розвитку 

людини 

ВНЗ 

«Університ

Україна, 

Миколаїв 



2018 року. ЗВО ет» 

30 Михальченко Н.В. Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

Міжнародна   

науково-практична 

конференція 

«Сучасна 

педагогіка та 

психологія: 

методологія, теорія 

і практика»,  яка 

відбулася 28-29  

вересня    2018 

року.  

«Сутність 

патріотичної 

рефлексії та 

патріотичної 

самосвідомо

сті 

особистості»

. 

 

Навчально

-науковий 

гуманітарн

ий 

інститут 

Таврійсько

го 

національн

ого 

університе

ту імені 

В.І.Вернад

ського. 

Україна, Київ 

31 Михальченко Н.В. Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Сучасна система 

освіти і виховання: 

досвід минулого – 

погляд у 

майбутнє», яка 

відбулася 5-6  

жовтня   2018 року. 

 

«Розвиток 

патріотичн

ої рефлексії 

у 

навчальном

у процесі». 

 Україна, Київ 

32 Михальченко Н.В. Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

Четверта 

міжнародна   

науково-практична 

конференція 

«Гуманітарний і 

інноваційний 

ракурс професійної 

майстерності: 

пошуки молодих 

вчених»,  яка 

відбулася 26 

жовтня  2018 року.  

«Психологіч

на сутність 

успішності 

навчання 

здобувачів 

вищої 

освіти». 

Одеський 

міжнародн

ий 

гуманітарн

ий 

університе

т. 

Україна, 

Одеса 

33 Михальченко Н.В. Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

Перша міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Імперативи 

розвитку 

громадянського 

суспільства у 

забезпеченні 

національної 

конкурентоспромо

жності» 13-14 

грудня 2018 року 

Роль 

української 

символіки 

та 

фольклору 

у розвитку 

патріотичн

ої рефлексії 

особистості 

Національ

ний 

інститут 

економічн

их 

досліджен

ь (Батумі, 

Грузія) 

Батумськи

й 

навчальни

й 

університе

т навігації 

Грузія,  

Батумі 

34 Дрозд О.В. Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Сучасні тенденції 

та фактори 

розвитку 

педагогічних та 

психологічних 

наук» 

Психологіч

ні чинники 

шкільної 

адаптації. 

Громадськ

а 

Організаці

я 

«Київська 

наукова 

організація 

педагогіки 

та 

психології

» 

Україна, м. 

Київ 



35 Дрозд О.В. Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Психологія та 

педагогіка: сучасні 

методики та 

інновації, досвід 

практичного 

застосування» 

Національн

а 

самосвідом

ість 

особистості 

як 

центральне 

ядро 

патріотизм

у. 

Громадськ

а 

Організаці

я 

«Львівська 

педагогічн

а 

спільнота» 

Україна, м. 

Львів 

36 Шапочка К.А. Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

II Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Сучасні технології 

розвитку людини в 

інтегрованому 

суспільстві» 

15.05.2018р. 

(м.Миколаїв) 

1.Роль 

батьків в 

інклюзивно

му 

навчанні 

дітей з 

особливим

и освітніми 

потребами. 

 

2.Підготов

ка 

вихователі

в для 

роботи в 

системі 

інклюзивно

ї овіти 

Відкритий 

міжнародн

ий 

університе

т розвитку 

людини 

«Україна» 

м.Миколаїв, 

Україна 

37 Шапочка К.А. Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

IV Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

24-25 квітня 2018р. 

м.Миколаїв 

Foreign 

language as 

a means of 

children 

with special 

educational 

needs 

creative 

personality 

formation 

Миколаївс

ький 

національн

ий 

університе

т імені 

В.О. 

Сухомлинс

ького 

м.Миколаїв, 

Україна 

38 Шапочка К.А. Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

IV Міжнародний 

конгрес зі 

спеціальної 

педагогіки та 

психології: 

«Педагог в 

інклюзивному 

просторі: 

траєкторія фахової 

самоактуалізації» 

8.11.2018р. 

(м.Переяслав-

Хмельницький) 

Особливос

ті роботи 

вчителя 

іноземної 

мови в 

інклюзивно

му 

навчальном

у просторі 

ДВНЗ 

«Переясла

в-

Хмельниць

кий 

державний 

педагогічн

ий 

університе

т імені 

Григорія 

сковороди 

м.Переяслав-

Хмельницьки

й, 

Україна 

39 Бабаян Ю.О. Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

«Science, research, 

development»  
Використа

ння 

спадщини 

В.О. Сухо

млинськог

о при 

проведенні 

занять з 

казкотера

пії 

 (Барселона, 

30-31 травня  

2018 року).   

40 Бабаян Ю.О. Доцент 

кафедри 

«Science, research, 

development»  
Компетент

нісний 

 (Берлін, 

30.08.2018 – 



педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

підхід до 

вивчення 

трансформ

ації змісту 

освіти 

31.08.2018) 

41 Бабаян Ю.О., 

Онощенко Н.О. 

Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

«Science, research, 

development»  

Особливос

ті 

професійно

ї емпатії 

майбутніх 

вчителів 

початкової 

школи  

 

 (Берлін, 30-31 

січня  2018 

року). 

42 Бабаян Ю.О. Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

VI.Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Актуальні 

питання освіти і 

науки» 

Psychologic

al Readiness 

of the Child 

for Studying 

in New 

Ukrainian 

School 

 Україна, 

Харків 

43 Олексюк О.Є. Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

ІІ. Міжнародна 

науково-практичної 

конференції 

«Сучасні технології 

розвитку людини в 

інтегрованому 

суспільстві» 

Особливос

ті 

викладання 

курсу 

«Інклюзивн

а та 

соціальна 

педагогіка» 

у закладах 

вищої 

освіти 

 Україна, 

Миколаїв 

44 Олексюк О.Є. доцент, 

кафедра 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти  

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Імперативи 

розвитку 

громадянського 

суспільства у 

забезпеченні 

національної 

конкурентоспромо

жності»(13-14 

грудня 2018 року) 

Лідерство 

студентськ

ої молоді 

як фактор 

розвитку 

громадянсь

кого 

суспільства  

Батумськи

й 

навчальни

й 

університе

т навігації 

та 

Національ

ний 

інститут 

економічн

их 

досліджен

ь  

Грузія, 

Батумі 

45 Олексюк О.Є. доцент, 

кафедра 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти  

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Педагогіка в 

країнах ЄС та в 

Україні на 

сучасному етапі» 

(21–22 грудня 

2018р.) 

Використа

ння методу 

«Сінквейн» 

технології 

розвитку 

критичного 

мислення у 

наукових 

дослідженн

ях 

Centrul 

Universitar 

Norddin 

Baia Mare 

 

Північний 

університе

тський 

центр у 

бая Маре 

Технічного 

університе

ту Клуж-

Напока 

Румунія, 

Бая-Маре 

 

46 Вдовиченко Р.П. доцент, 

кафедра 

педагогіки 

Сучасні тенденції 

та фактори 

розвитку 

Соціалізаці

я ціннісних 

орієнтацій 

 Україна, 

м.Київ 



та 

інклюзивно

ї освіти 

педагогічних та 

психологічних 

наук: матеріали  

Міжнародної 

науково-практичної 

конференції 2-3 

лютого 2018 р. –  

Київ, 2018. – С.18-

20.  
 

студентськ

ої молоді 

47 Вдовиченко Р.П. доцент, 

кафедра 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

Міжнародна 

науково-практична 

конференції 

«Дослідження 

різних напрямів 

розвитку психології 

та педагогіки» 16-

17 листопада 

2018р. – Одеса, 

2018 

Алгоритм 

системного 

підходу до 

побудови 

моделі 

формуванн

я ціннісних 

орієнтацій 

студентськ

ої молоді 

 Україна, м. 

Одеса 

48 Вдовиченко Р.П. Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

Матеріали 

Міжнародної 

мультидисциплінар

ної  конференції:  

Ключові питання 

освіти та науки: 

перспективи 

розвитку для 

України та Польщі: 

/ Stalowa Wola, 

Polska 20–21 lipca, 

2018/ м. Стальова 

Воля, Республіка 

Польща 20–21 

липня 2018 р. 

С.118-121. 

International 

Multidisciplinary 

Conference «Key 

Issues of  Education 

and Science 

Development 

Prospects for 

Ukraine   and 

Poland» Stalowa 

Wola,  Republic jf 

Poland  20–21 Juli  

2018.  Volume 6.  

Stalowa Wola: 

Polska  Izdevnieciba 

«Baltija Publishing» 

– P. 118-121. 

 

Оcвіта як 

загальнолю

дська 

цінність 

 м. Стальова 

Воля, 

Республіка 

Польща 

49 Вдовиченко Р.П. Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

Всеукраїнська  (з 

міжнародною 

участю) науково-

практична 

інтернет-

конференція 

«Підготовка 

управлінських  

кадрів в контексті 

Управлінсь

ка 

компетентн

ість 

керівника 

школи в 

умовах 

модернізац

ії  системи 

 Україна, 

м.Херсон 



нового закону  

«Про освіту» , 

м.Херсон, 22-23 

березня  2018 року 

освіти. 

 

50 Вдовиченко Р.П. Доцент 

кафедри 

педагогіки 

та 

інклюзивно

ї освіти 

ІІ-а Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Педагогічна 

компаравістика і 

міжнародна освіта 

2018, 7-8 червня 

2018 р.,  м.  Київ 

  Україна, 

м.Київ 

  

 

 

 

Публікації у міжнародних виданнях 

№ 

п/

п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Посада, 

кафедра 

Назва збірки Тема доповіді Країна, 

місто 

1. Філімонова 

Т.В. 

Виклада

ч 

кафедри 

початко

вої 

освіти 

Scientific journal “Fundamentalis scientiam” - 

Madrid, Spain,  №23/2018, VOL. 1 . – P. 50-55. 

Підготовка 

майбутнього 

вихователя до 

патріотичного 

виховання дітей 

старшого 

дошкільного 

віку (аналіз 

результатів 

дослідно-

експерименталь

ної роботи) 

Іспанія  

(Madrid, 

Spain) 

2. Авраменко 

К. Б.,  

Доцент 

кафедри 

початко

вої 

освіти 

International scientific conference 

«Modernization of educational system: world 

trends and national peculiarities»: Conference 

Proceeding, February 23-th. – Kaunas: 

Izdevnieciba «Baltija Publising», 2018. – P. 113-

115. 

Модернізаційні 

процеси у 

системі вищої 

освіти України 

у ХХІ столітті 

Литва 

3. Рехтета 

Л. О. 

Доцент 

кафедри 

початко

вої 

освіти 

International scientific conference 

«Modernization of educational system: world 

trends and national peculiarities»: Conference 

Proceeding, February 23-th. – Kaunas: 

Izdevnieciba «Baltija Publising», 2018. – P. 113-

115. 

Модернізаційні 

процеси у 

системі вищої 

освіти України 

у ХХІ столітті 

Литва 

4. Авраменко 

К. Б.,  

Доцент 

кафедри 

початко

вої 

освіти 

Naukowy i innowacyjny potencjal prezentacji: 

kolekcja prac naukowych «LOГOЕ» z 

materialami Miedzynarodowej naukowo-

practycznej konferencji, Opole, 18 listopada 2018 

r. Obukhov : Drukarnia PE Gulyaeva V.M., 

2018. Tom 6. S. 142. – P. 47-50. 

Реалізація 

освітніх 

інновацій у 

професійній 

підготовці 

педагогів у 

закладах вищої 

освіти України 

Польща 

5. Авраменко 

К. Б.,  

Доцент 

кафедри 

початко

вої 

освіти 

International scientific professional periodical 

journal «The Unity of Science» August 2018/ 

publishing office Beranovych str. 130 – Czech 

Republic. – Prague, 2018. – P. 10-11. 

Creativity as a 

component of 

professional 

competence of 

teacher 

(укр. мовою) 

Чехія 

6. Авраменко 

К. Б.,  

Доцент 

кафедри 

початко

вої 

International Muitidicsciplinary conference «Key 

Issues of Education and Science: Development 

Prospects for Ukraine and Poland» Stalova Vola, 

Repablic of Poland, 20-21 July 2018. Volume 2. 

Особливості 

розвитку 

творчих 

здібностей 

Польща 



освіти Stalova Vola: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 

2018. – P. 122-124. 

майбутніх 

учителів 

початкової 

освіти 

7 Михальчен

ко Н.В. 

Доцент 

кафедри 

педагогі

ки та 

інклюзи

вної 

освіти 

 Роль 

української 

символіки та 

фольклору у 

розвитку 

патріотичної 

рефлексії 

особистості 

Михальч

енко Н.В. 

8 Шапочка 

К.А. 

Доцент 

кафедри 

педагогі

ки та 

інклюзи

вної 

освіти 

Соціально-економічні аспекти сталого 

розвитку регіонів Монографія. Наукове 

видання (Ополе, Польща), 2017, - 397с 

Формування 

творчої 

особистості 

дитини із 

затримкою 

психічного 

розвитку у 

процесі 

вивчення 

іноземної мови 

Шапочка 

К.А. 

9 Бабаян Ю.О. Доцент 

кафедри 

педагогі

ки та 

інклюзи

вної 

освіти 

ZbiórartykulównaukowychzKonferencjiMiedzyn

arodowejNaukowo-Praktycznej «Science, 

research, development» (Барселона, 30-31 

травня  2018 року).   

Використання 

спадщини 

В.О. Сухомлин

ського при 

проведенні 

занять з 

казкотерапії 

Бабаян 

Ю.О. 

10 Бабаян Ю.О. Доцент 

кафедри 

педагогі

ки та 

інклюзи

вної 

освіти 

ZbiórartykulównaukowychzKonferencjiMiedzyn

arodowejNaukowo-Praktycznej «Science, 

research, development» (Берлін, 30.08.2018 – 

31.08.2018) 

Компетентнісн

ий підхід до 

вивчення 

трансформації 

змісту освіти 

Бабаян 

Ю.О. 

11 Бабаян 

Ю.О., 

Онощенко 

Н.О. 

Доцент 

кафедри 

педагогі

ки та 

інклюзи

вної 

освіти 

ZbiórartykulównaukowychzKonferencjiMiedzyn

arodowejNaukowo-Praktycznej «Science, 

research, development» (Польща, 30-31 січня  

2018 року). 

Особливості 

професійної 

емпатії 

майбутніх 

вчителів 

початкової 

школи  

 

Бабаян 

Ю.О., 

Онощенк

о Н.О. 

12 Бабаян Ю.О. Доцент 

кафедри 

педагогі

ки та 

інклюзи

вної 

освіти 

International Journal of Education and Science Psychological 

Readiness of the 

Child for 

Studying in New 

Ukrainian School 

Бабаян 

Ю.О. 

13 Олексюк 

О.Є.,  

Лушпай Т.І. 

доцент 

кафедра 

педагогі

ка та 

інклюзи

вної 

освіти,  

магістра

нт 6 

курсу 

POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER: 

Adults, Children and Families in a War Situation: 

International Scientific and Practical Edition. - 

Vol. I. – Warsawa - Kyiv.: PAN - Gnosis, 

2017/2018. 

Психологічна 

допомога та 

соціально-

психологічна 

реабілітація 

військовослужб

овців, які 

повертаються із 

зони АТО 

Олексюк 

О.Є.,  

Лушпай 

Т.І. 

14 Олексюк доцент Бібліографічне посилання про участь у Лідерство Олексюк 



О.Є кафедра 

педагогі

ка та 

інклюзи

вної 

освіти,  

 

конференції: 

IMPERATIVES OF CIVIL SOCIETY 

DEVELOPMENT IN PROMOTING 

NATIONAL COMPETITIVENESS: Proceedings 

of the International Scientific and Practical 

Conference. December 13–14, 2018. Batumi, 

Georgia: PublishingHouse “Kalmosani”, 2018. 

студентської 

молоді як 

фактор розвитку 

громадянського 

суспільства  

О.Є 

15 Олексюк 

О.Є 

доцент 

кафедра 

педагогі

ка та 

інклюзи

вної 

освіти,  

 

 Використання 

методу 

«Сінквейн» 

технології 

розвитку 

критичного 

мислення у 

наукових 

дослідженнях 

Олексюк 

О.Є 

16 Вдовиченко 

Р.П. 

доцент 

кафедра 

педагогі

ка та 

інклюзи

вної 

освіти,  

 

International Multidisciplinary Conference «Key 

Issues of  Education and Science Development 

Prospects for Ukraine   and Poland» Stalowa 

Wola,  Republic jf Poland  20–21 Juli  2018.  

Volume 6.  Stalowa Wola: Polska  Izdevnieciba 

«Baltija Publishing» – P. 118-121. 

 

Оcвіта як 

загальнолюдськ

а цінність 

Вдовичен

ко Р.П. 

17 Трифонова 

О.С. 

д.пед.н, 

проф., 

Social and economic aspects of sustainable 

development of regions. Monograph. - Opole : 

The Academy of Management and 

Administration in Opole, 2018. –  p 230 - 235. 

Комунікативно-

діяльніний 

підхід до 

формування 

мовленнєвотвор

чої особистості 

майбутнього 

фахівця 

дошкільної 

галузі освіти 

Opole 

18 Лісовська 

Т.А. 

докт. 

філос. в 

гал. осв., 

доц. 

Social and economic aspects of sustainable 

development of regions. Monograph. - Opole : 

The Academy of Management and 

Administration in Opole, 2018. – p 202 - 209. 

Воспитание 

эмоционально-

творческой 

культуры детей 

дошкольного 

возраста в 

музыкально-

импровизаторск

ой деятельности 

Opole 

19 Соколовськ

а О.С. 

докт. 

філос. в 

гал. осв., 

доц. 

Social and economic aspects of sustainable 

development of regions. Monograph. - Opole : 

The Academy of Management and 

Administration in Opole, 2018. – p 216 - 224. 

Формування 

творчої 

особистості 

дітей 

дошкільного 

віку на засадах 

педагогічної 

спадщини 

В. О. Сухомлин

ського 

Opole 

20 Курчатова 

А.В. 

докт. 

філос. в 

гал. осв., 

доц. 

Social and economic aspects of sustainable 

development of regions. Monograph. - Opole : 

The Academy of Management and 

Administration in Opole, 2018. – p 189 - 194. 

Формування 

творчих 

здібностей 

дитини в 

українській 

родині 

Opole 

21 Кардаш 

І.М. 

докт. 

філос. в 

гал. осв., 

Social and economic aspects of sustainable 

development of regions. Monograph. - Opole : 

The Academy of Management and 

Художнє слово 

як засіб 

формування 

Opole 



доц. Administration in Opole, 2018. – p 182 - 188. творчої 

особистості 

дітей старшого 

дошкільного 

віку 

22 Шапочка 

К.А. 

докт. 

філос. в 

гал. осв., 

доц. 

Social and economic aspects of sustainable 

development of regions. Monograph. - Opole : 

The Academy of Management and 

Administration in Opole, 2018. –  p 236 - 241. 

Формування 

творчої 

особистості  

дитини із 

затримкою 

психічного 

розвитку у 

процесі 

вивчення 

іноземної мови 

Opole 

23 Тесленко 

С.О. 

викл. Social and economic aspects of sustainable 

development of regions. Monograph. - Opole : 

The Academy of Management and 

Administration in Opole, 2018. – p 224 - 229. 

Активізація 

мовленнєво-

творчих 

здібностей дітей 

середнього 

дошкільного 

віку в 

художньо-

мовленнєвої 

діяльності 

Opole 

24 Курчатова 

А.В. 

доцент 

кафедри 

дошкіль

ної 

освіти 

Slovak international scientifie journal. Bratislava, 

2018. – №23.  

 

Використання 

мультимедійних 

засобів у 

формуванні 

інтересу до 

навчання в дітей 

молодшого 

дошкільного 

віку 

Bratislava 

 

Гранти отримані викладачами 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада, кафедра Грант (тема, вид 

діяльності) 

 

Назва закладу-

партнера  

1 Степанова Т.М. д.пед.н, проф., Подано грантову 

заявку «USING THE 

EXPERIENCE OF 

EUROINTEGRATION 

IN TRAINING 

FUTURE 

EDUCATORS FOR 

WORK IN THE 

INCLUSIVE 

EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT», в 

якій відмовлено, 

отримані зауваження 

доопрацьовано; буде 

подаватись 

відповідно до 

встановленого 

терміну (лютий 2019 

р.). 

- 

Трифонова О.С. д.пед.н, проф., 

Шапочка К.А. докт. філос. в гал. осв., 

доц. 

Курчатова А.В. докт. філос. в гал. осв., 

доц. 

Тесленко С.О викл. 

 

Академічна мобільність студентів 

№ Прізвище, ім’я, по Факультет/ Стажування Назва Країна, місто 



п/п батькові Інститут (термін) закладу 

      

 

Договори про  співробітництво між закладами вищої освіти (установами) 

(Копії договорів надати до відділу міжнародних зв’язків та академічної мобільності ауд. 1.122)  

№ 

п/п 

Факультет/ Інститут Назва закладу-

партнера 

Країна, місто Термін дії 

1 Педагогічний факультет Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника 

Івано-Франківськ 2017-2022рр. 

 


