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Тематика доповідей учасників конференції 
 

Секція 1 

Теоретичні засади реалізації технологічного підходу у професійній 

підготовці майбутніх учителів початкової школи 
1. Андрющенко Тетяна Костянтинівна, д. п. н., завідувач кафедри освітнього 

менеджменту і педагогічних інновацій Черкаського обласного інституту 

післядипломної освіти педагогічних працівників       

  Теоретичні засади формування здоров’язбережувальної компетентності 

дітей дошкільного віку у контексті підготовки до їхнього навчання у школі 

2. Барановська Олена Володимирівна, к. п. н., старший науковий співробітник, 

Інститут педагогіки НАПН України        

  Реалізація міжпредметних зв’язків у навчанні  

3. Білявська Тетяна Миколаївна, к. філол. н., доцент кафедри теорії та 

методики початкової освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського           

  До питання мовної підготовки майбутніх учителів початкової школи в 

контексті технологічного підходу 

4. Бублик Анна Геннадіївна, викладач кафедри теорії та методики початкової 

освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

   Виховні технології у формуванні доброзичливих взаємин між учнівським та 

учительським колективами 

5. Бусыгина Алла, д. п. н., профессор Поволжской государственной социально-

гуманитарной академии (г. Самара, Россия)       

  Кочетова Наталья Геннадьевна, к. ф.-м. н., доцент, декан факультета 

начального образования Поволжской государственной социально-гуманитарной 

академии (г. Самара, Россия)           

  Организация встроенных практик при подготовке педагогов начального 

образования 

6. Васьківська Галина Олексіївна, д. п. н., старший науковий співробітник, 

завідувач відділу дидактики, Інститут педагогіки НАПН України    

   Інформаційно-комунікаційні технології як засіб ефективної підготовки 

майбутніх учителів 

7. Васьківська Олена Євгеніївна, аспірант Інституту педагогіки НАПН України 

  Розвиток умінь діалогічного спілкування: технологія ситуаційного навчання 

8. Вітюк Валентина Володимирівна, к. п. н., доцент кафедри філології та 

методики початкової освіти Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки            

  Кисель Вікторія Геннадіївна, студентка 4 курсу спеціальності «Початкова 

освіта» Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

  Формування мовленнєвої та соціокультурної компетентностей у майбутніх 

учителів початкової школи 

9. Воронина Марина Анатольевна, ст. преподователь Поволжской 

государственной социально-гуманитарной академии (Россия)  

 Особенности использования информационно-коммуникационных технологий в 

подготовке будущего учителя начальных классов 



10. Гарачук Тетяна Володимирівна, к. п. н., викладач кафедри фахових методик 

та інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини       

  Технологічні підходи у підготовці майбутнього вчителя початкової школи до 

роботи з математично здібними школярами 

11. Гаряча Світлана Анатоліївна, к. .п. н., завідувач кафедри педагогіки 

Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради          

  Технологічний підхід у системі перепідготовки учителів початкової школи 

12. Гриньова Марина Вікторівна, д. п. н., професор, завідувач кафедри 

педагогічної майстерності та менеджменту, декан природничого факультету 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка  

  Технологічні аспекти саморегуляції як основи успішної навчальної діяльності 

молоді 

13. Грітченко Тетяна Яківна, к. п. н., доцент кафедри фахових методик та 

інноваційних технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини         

  Сучасні технології формування екологічного стилю мислення майбутнього 

вчителя початкової школи 

14. Данилюк Оксана Климівна, к. філол. н., доцент, завідувач кафедри філології 

та методики початкової освіти Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки             

  Технологічні аспекти лінгводидактичної професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи 

15. Дерій Алефтина Петрівна, магістрант Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського        

  Аналіз структури педагогічної майстерності майбутнього вчителя 

початкової школи 

16. Добровольська Людмила Насибівна, завідувач лабораторії дошкільної та 

початкової освіти Черкаського обласного інституту післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради       

  Технології створення розвивального середовища для молодших школярів 

17. Довга Тетяна Яківна, к. п. н., професор кафедри педагогіки дошкільної та 

початкової освіти Кіровоградського державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка           

  Формування іміджу майбутніх учителів початкової школи: технологічні 

аспекти 

18. Дурманенко Євгенія Аристархівна, к. п. н., доцент кафедри соціальної 

педагогіки та педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки          

  Інтерактивні методи у професійній підготовці майбутніх педагогів 

19. Дурманенко Оксана Леонідівна, к. п. н., ст. викладач кафедри педагогіки 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки    

  Креативність педагога як умова конструктивної педагогічної взаємодії 

20. Дурманенко Олександр Олександрович, к. соціол. н., доцент кафедри 

соціології та соціальної роботи Східноєвропейського національного університету 



імені Лесі Українки            

  Візуальні методи у професійній підготовці соціальних працівників 

21. Жила Ксенія Андріївна, магістрант факультету дошкільної та початкової 

освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського  

  Технологічні аспекти організації навчальної діяльності студентів у процесі 

розв’язання дидактичних ситуацій 

22. Иванова Наталья Александровна, ст. преподователь Поволжской 

государственной социально-гуманитарной академии (Россия)    

  Здоровьесберегающие технологии в структуре профессиональной подготовки 

будущего учителя начальной школы 

23. Іванів Ольга Василівна, старший викладач Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки       

  Порівняльний аналіз підготовки майбутніх учителів початкової школи в 

Україні та Великій Британії 

24. Іовхімчук Наталія Володимирівна, к. філол. н., доцент кафедри філології та 

методики початкової освіти Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки             

  Технологічний підхід у формуванні професійного іміджу майбутнього вчителя 

початкової школи 

25. Казанжи Ірина Володимирівна, к. п. н., доцент кафедри теорії та методики 

початкової освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського          

  Особистісно орієнтовані технології у підготовці майбутніх учителів 

початкової школи 

26. Каптур Галина Антонівна, к. філол. н., доцент кафедри філології та 

методики початкової освіти Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки             

  Модернізація мовної підготовки майбутніх учителів початкової школи: 

технологічні аспекти 

27. Кизенко Василь Іванович, к. п. н., старший науковий співробітник Інституту 

педагогіки НАПН України           

  Деякі технологічні аспекти реалізації варіативного компонента змісту 

освіти у четвертому класі початкової школи 

28. Кліш Петро Аристархович, к. п. н., доцент кафедри педагогіки і психології 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти     

  Комунікативна культура педагога як складова його професійної 

майстерності 

29. Коберник Галина Іванівна, к. п. н., доцент, завідувач кафедри початкового 

навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

  Технологічний підхід до організації навчальної взаємодії у підготовці 

майбутніх учителів початкової школи 

30. Коростелёв Александр Алексеевич, д. п. н., профессор кафедры «Педагогика 

и методики преподавания», директор Центра научных журналов ФГБОУ ВПО 

«Тольяттинский госуниверситет», г. Тольятти (Россия)     

  Современные технологии модернизации деятельности образовательных 

учреждений 



31. Косянчук Сергій Володимирович, к. п. н., старший науковий співробітник 

відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України      

  Технології інтерактивного навчання у професійній підготовці майбутніх 

учителів: аксіологічний акцент 

32. Кучай Олександр Володимирович, к. п. н, доцент кафедри педагогіки вищої 

школи і освітнього менеджменту Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького           

  Сучасні технології підготовки майбутніх учителів початкової школи у 

Польщі 

33. Кучай Тетяна Петрівна, к. п. н., доцент кафедри соціальної педагогіки, 

дошкільної та початкової освіти Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького           

  Реформи вищої педагогічної освіти: технологічний аспект 

34. Левкович Альона Миколаївна, аспірантка кафедри педагогіки 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки    

  Конфліктологічна компетентність у структурі професійної культури 

сучасного вчителя початкової школи 

35. Левонюк Лилия Евгеньевна, ст. преподаватель Брестского государственного 

университета имени А. С. Пушкина (Беларусь)        

  Роль иностранного языка в формировании личности ребенка в период 

обучения в начальной школе 

36. Липенская Ирина Александровна, к. п. н., доцент Поволжской 

государственной социально-гуманитарной академии (Россия)     

  Критерии сформированности профессиональных компетенций будущих 

учителей начальной школы  

37. Лысогорова Людмила Васильевна, к. п. н, доцент, заведующий кафедрой 

начального образования Поволжской государственной социально-гуманитарной 

академии (Россия)           

  Подготовка бакалавров образования к развитию математических 

способностей детей 

38. Максимук Лариса Михайловна, к. п. н., доцент, заведующий кафедрой 

иностранных языков Брестского государственного университета имени 

А. С. Пушкина (Беларусь)           

  Технология формирования профессиональной деятельности учителя 

иностранного языка начальной школы 

39. Могила Іванна Дмитрівна, магістрант Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського        

  Інформатизація освіти як чинник і наслідок інформатизації суспільства 

40. Осадченко Інна Іванівна, д. п. н., професор кафедри теорії та методики 

початкової освіти, завідувач Науково-дослідницької лабораторії дидактики 

початкової освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського          

  Організація аналітичної діяльності майбутніх вчителів початкової школи: 

технологічний підхід 

41. Перепелюк Тетяна Дмитрівна, к. психол. н., доцент Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини       

  Демчук Оксана Андріївна, ст. викладач кафедри психології Уманського 



державного педагогічного університету імені Павла Тичини     

  Професійне зростання педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних 

закладів 

42. Піковець Наталія Вікторівна, практичний психолог Уманського 

гуманітарно-педагогічного коледжу імені Т. Г. Шевченка     

 Технологія психологічного супроводу професійної адаптації молодого педагога 

43. Примакова Віталія Володимирівна, к. п. н., доцент кафедри теорії і методики 

виховання Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія 

неперервної освіти» Херсонської обласної ради       

  Післядипломна освіта вчителів у період трансформації змісту початкової 

освіти в Україні (початок ХХІ століття) 

44. Рацул Олександр Анатолійович, к. п. н., доцент кафедри соціальної 

педагогіки та психології факультету педагогіки та психології Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка   

  Поняття мотиву й мети у психологічному аналізі процесу системного 

розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів 

45. Рего Ганна Іванівна, к. п. н., доцент кафедри педагогіки та психології  

Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти     

  Особливості функціонування комплексу «Дитячий садок-школа» 

46. Семина Инна Сергеевна, к. психол. н., доцент Северо-Кавказского 

федерального университета (г. Ставрополь, Россия)      

  Технологический аспект психологической поддержки педагогического 

персонала ВУЗа 

47. Смалько Оксана Василівна, аспірантка кафедри педагогіки 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки    

  Тренінгова діяльність у процесі формування відповідального ставлення 

студентів до батьківства 

48. Тарасюк Анастасія Миколаївна, викладач кафедри теорії та методики 

початкової освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського          

  До питання хореографічної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

в контексті технологічного підходу 

49. Ткачук Лариса Василівна, к. п. н., доцент Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини       

  Історичні аспекти застосування технологій навчання у підготовці майбутніх 

учителів початкової школи 

50. Уварова Наталья Николаевна, к. п. н., доцент кафедра педагогики и 

психологии профессионального образования Института образования и социальных 

наук, ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь, 

Россия)             

   Пальцева Анна Александровна, студентка Бруклинского колледжа (г. Нью-

Йорк, США)            

  Особенности подготовки будущих учителей в высших учебных заведениях 

США 

51. Хайрулліна Юлія Олександрівна, к. філос. н., доцент Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського      



  Формування цілісного художнього світосприйняття молодших школярів 

засобами інтегрованого курсу «Мистецтво» 

52. Хортів Ганна Валеріївна, ст. викладач кафедри психології, педагогіки та 

менеджменту освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти            

  Розвиток методичної компетентності вчителів початкової школи в умовах 

післядипломної педагогічної освіти 

53. Чичук Антоніна Петрівна, к. п. н., доцент кафедри дошкільної і початкової 

освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького  

  Періоди становлення й розвитку освіти у Великій Британії 

54. Чосік Леся Яківна, к. п. н., доцент Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки          

  Використання інновацій у методичній підготовці майбутніх учителів 

початкової школи 

55. Яцишин Наталія Пилипівна, к. п. н., доцент Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки       

  Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів початкової школи у Великій 

Британії 

 

Секція 2 

Технології виховання в початковій школі та професійній підготовці 

майбутніх учителів початкової школи 

1. Бялик Оксана Василівна, к. п. н., доцент кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини              

  Молодь і сексуальна освіта в полікультурному середовищі Євросоюзу: 

панорама досвіду 

2. Гац Георгій Опанасович, к. п. н., доцент кафедри педагогіки 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки    

  Сімейне виховання: реалії технологічного підходу 

3. Григорьева Стелла Георгиевна, д. п. н. проф. кафедры гуманитарных и 

социально-правовых дисциплин Филиала Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

в г. Чебоксары (Россия)           

  Технологии формирования инновационной культуры учителя начальной школы 

4. Драган Анастасія Олександрівна, здобувач Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти       

 Формування міжособистісних взаємин в дитячому хореографічному 

колективі 

5. Дячук Валентина Іванівна, директор Миколаївської загальноосвітньої школи 

І–ІІІ ступенів № 50 імені Г. Л. Дівіної         

  Формування полікультурної компетентності учнів загальноосвітньої школи 

6. Заворотченко Ліля Анатоліївна, здобувач Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського        



  Аналіз ефективності формування соціальної зрілості старшокласників у 

позакласній діяльності 

7. Зевреева Зарема Насиповна, к. геогр. н., доцент Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского, Таврическая академия     

  Технологии физического воспитания будущих учителей 

8. Ивлева Надежда Владимировна, к. п. н., доцент, заведующая кафедрой 

«Туризма и сервиса» Казахской Академии спорта и туризма г. Алматы (Казахстан) 

  Туристско-краеведческая деятельность в общеобразовательной школе: 

технологический подход 
9. Имангулова Татьяна Васильевна, к. п. н., доцент, декан факультеты 

«Туризма» Казахская Академия спорта и туризма г. Алматы (Казахстан)  

  Современные технологии патриотического воспитания в Казахстане: истоки 

развития 

10. Іванець Наталія Володимирівна,  викладач кафедри теорії та методики 

початкової освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського          

  Застосування технологій інтегрованого навчання в мультикультурному 

вихованні учнів початковій школи 

11. Ізбаш Леонід Михайлович, здобувач Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського        

  Здоров’язберігаючі технології в процесі формування культури здоров’я 

студентів політехнічного коледжу 

12. Kempińska Urszula, adiunkt, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Wyższej 

Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (Polska)     

  Problemy nikotynizmu wśród polskich studentów 

13. Князєва Тетяна Олександрівна, магістрант факультету дошкільної та 

початкової освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського           

  Патріотичне виховання молодших школярів за ідеями В. О. Сухомлинського 

14. Коляда Наталія Миколаївна, д. п. н., професор кафедри соціальної 

педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини      

  Виховний потенціал дитячого руху: технологічні аспекти 

15. Коновальчук Валентина Іванівна, к. п. н., доцент, завідувач кафедри 

психології Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської обласної ради         

  Технологія створення сприятливої атмосфери спілкування на уроці у 

початковій школі 

16. Кравченко Оксана Олексіївна, к. п. н., доцент кафедри соціальної педагогіки, 

соціальної роботи та історії педагогіки Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини         

 Дитячі пролеткульти як технологія виховання в умовах суспільно-політичних 

перетворень 20-х рр. ХХ ст. 

17. Кузьмінський Анатолій Іванович, д. п. н., професор Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького     

   Становлення духовно-моральних цінностей молоді  



18. Марущак Валентина Степанівна, к. п. н., доцент кафедри теорії та методики 

початкової освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського           

  Виховання творчої особистості майбутнього учителя початкової школи як 

засіб підвищення мотивації при вивчення українознавства 

19. Прыскина Елена Александровна, к. п. н., доцент Поволжской 

государственной социально-гуманитарной академии (Россия)    

  Патриотическое воспитание будущих учителей начальных классов на 

занятиях декоративно-прикладным искусством 

20. Сергейко Светлана Антоновна, к. п. н., доцент, ректор Гродненского 

областного института развития образования, Республика Беларусь   

  Технологические аспекты воспитания младших школьников молодыми 

родителями 

21. Філімонова Тетяна Володимирівна, аспірант Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського        

   Національно-патріотичне виховання як технологічний процес у ДНЗ та школі 

І ступеня 

22. Фенко Марія Ярославівна, к. філол. н., доцент кафедри філології та методики 

початкової освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки              

  Лінгвістична підготовки майбутнього вчителя початкової школи: 

технологічні проблеми 

23. Чичканова Татьяна Анатольевна, к. истор. н., доцент, заведующий 

кафедрой дошкольного образования Поволжской государственной социально-

гуманитарной академии (Россия)         

   Художественное воспитание будущих бакалавров педагогики в 

изобразительной деятельности   

24. Чорновіл Вікторія Олександрівна, методист лабораторії дошкільної та 

початкової освіти Черкаського обласного інституту післядипломної освіти 

педагогічних працівників Черкаської обласної ради       

  Технологія виховання у молодших школярів інтересу до навчання 

25. Якименко Світлана Іванівна, к. п. н., доктор у галузі освіти, професор 

кафедри теорії та методики початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського        

  Оценка эффективности педагогического воздействия при формировании 

мировоззрения старших дошкольников и младших школьников 

 

 

Секція 3 

Технології навчання у початковій школі та професійній підготовці 

майбутніх учителів початкової школи 
1. Авраменко Квітослава Богданівна, к. п. н., доцент кафедри теорії та 

методики початкової освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського           

  Технології проведення сучасного уроку математики в початковій школі 



2. Бартків Оксана Степанівна, к. п. н., доцент кафедри соціальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки              

  Інноваційні методи у процесі викладання курсу «Педагогіка» 

3. Біда Олена Анатоліївна, д. п. н., професор, завідувач кафедри дошкільної і 

початкової освіти Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького            

  Застосування сучасних технологій навчання на заняттях природознавчого 

характеру у підготовці майбутніх учителів початкової школи 

4. Білюк Олена Геннадіївна, к. п. н., доцент кафедри теорії та методики 

початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського            

  Мережеві технології в підготовці майбутнього вчителя початкової школи 

5. Бреславська Анна Богданівна, к. п. н. Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського        

  Прoeктування як oсoбистіснo oрієнтoвaний напрям пoзaaудитoрної 

діяльності студентів 

6. Głowacka Mariola, dr n. med., mgr pielęgniarstwa Instytut Nauk o Zdrowiu 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Polska Zakład Teorii Pielęgniarstwa 

Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska  

 Dydaktyczny aspekty kształcenia pielęgniarek w Polsce 

7. Дзюбенко Ірина Анатоліївна, викладач кафедри виховних технологій та 

педагогічної творчості Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини             

  Інтерактивні технології навчання в процесі вивчення дисциплін педагогічного 

циклу у підготовці майбутніх учителів початкової школи 

8. Долінська Каріна, аспірант кафедри педагогіки вищої школи 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки    

  Технології формування іншомовної лінгвістичної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи 

9. Желан Алла Василівна, к. п. н., доцент кафедри теорії та методики початкової 

освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

  Підготовка майбутніх учителів початкової школи для впровадження ТРВЗ-

технології 

10. Жиденко Тамара Федорівна, старший викладач Національного університету 

оборони України кафедри іноземних мов         

  Поліпшення вивчення німецької мови за допомогою валентної граматики 

11. Зенченко Алла Захаровна, преподаватель испанского языка Белорусского 

государственного университета (Беларусь)        

  К вопросу о задачах преподавания иностранного языка в начальной школе 

12. Зубова Светлана Павловна, к. п. н., доцент Поволжской государственной 

социально-гуманитарной академии (Россия)       

  Интеллектуальные игры младших школьников как способ формирования 

универсальных учебных действий 

13. Казанжи Олександра Вадимівна, к. філол. н., доцент кафедри теорії та 

методики початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського           



   Використання театралізованого дійства у процесі вивчення дитячої 

літератури 

14. Калилец Людмила Михайловна, ст. преподователь Брестского 

государственного университета имени А. С. Пушкина (Беларусь)    

  Информационные технологии в обучении английскому языку 

15. Лякішева Анна Володимирівна, д. п. н., професор кафедри соціальної 

педагогіки та педагогіки вищої школи, декан педагогічного інституту 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки    

  Сучасні технології навчання майбутніх соціальних педагогів як засіб 

підготовки до роботи з молодшими школярами 

16. Мельник Оксана Юріївна, студентка 448 групи спеціальності «Початкова 

освіта» факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського        

  Інфографіка та Webометрія для початкової школи 

17. Панченко Вікторія Валеріївна, старший викладач кафедри іноземних мов 

природничо-математичних спеціальностей Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки          

  Діалогові технології у вивченні студентами ВНЗ англійської мови 

18. Паршук Світлана Миколаївна, к. п. н., доцент кафедри теорії та методики 

початкової освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського           

  Матвієнко Катерина Михайлівна, студентка 358 групи факультету 

дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського           

  Технологія формування навички письма як початкової ланки комунікативної 

компетентності першокласника 

19. Рехтета Любов Олександрівна, к. п. н., доцент кафедри теорії та методики 

початкової освіти Миколаївського національного університету 

імені В. О. Сухомлинського           

  Технологія проведення сучасного уроку «Основи здоров’я» в початковій школі 

20. Сидоренко Світлана Іванівна, учитель вищої категорії Черкаської 

спеціалізованої школи І–ІІІ ст. № 33 імені Василя Симоненка    

  Застосування технології ігрового навчання у сучасній початковій школі 

21. Січко Ірина Олександрівна, к. п. н., доцент кафедри теорії та методики 

початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського            

  До проблеми викладання курсу «Уроки для сталого розвитку» в початковій 

школі 

22. Федурко Марія Юліанівна, д. філол. н, професор, завідувач кафедри 

філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  

  Сучасні технології навчання філологічних дисциплін у підготовці майбутніх 

учителів початкової школи 



До друку матеріалів  

Міжнародної Інтернет-конференції на тему: 

«ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ» 

надійшли публікації з таких країн: 

1. Білорусія 

2. Казахстан 

3. Польща 

4. Росія 

5. США 

6. Україна 

від представників таких закладів освіти: 

1. Белорусский государственный университет (Беларусь) 

2. Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина (Беларусь) 

3. Бруклинский колледж (г. Нью-Йорк, США) 

4. Wyższа Szkołа Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku  (Polska) 

5. Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна) 

6. Гродненский областной институт развития образования (Беларусь) 

7. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна) 

8. Zakład Teorii Pielęgniarstwa Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 

Toruniu (Polska) 

9. Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна) 

10. Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku (Polska) 

11. Інститут педагогіки НАПН України (Україна) 

12. Казахская Академия спорта и туризма (г. Алматы, Казахстан) 

13. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 

(Україна) 

14. Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Таврическая академия 

15. Миколаївська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 50 імені Г. Л. Дівіної (Україна) 

16. Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (Україна) 

17. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна) 

18. Поволжская государственная социально-гуманитарная академия (г. Самара, Россия) 

19. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка (Україна) 

20. Северо-Кавказский федеральный университет (г. Ставрополь, Россия)  

21. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Україна) 

22. Тольяттинский госудаственный университет (г. Тольятти, Россия) 

23. Уманський гуманітарно-педагогічний коледж імені Т. Г. Шевченка (Україна) 

24. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна) 

25. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» в г. Чебоксары (Россия)  

26. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (Україна) 

27. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 

(Україна) 



ДЛЯ НОТАТОК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ЛАБОРАТОРІЯ  

ДИДАКТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

Адреса:  

54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, ауд. 01.401 

Е-maill: ipo.didaktika@mail.ru  

http://www.mdu.edu.ua 
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