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ТЕМАТИКА ДОПОВІДЕЙ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

СЕКЦІЯ 1.  

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ ГУМАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

1. Авраменко Квітослава Богданівна, доктор філософії у галузі освіти, доцент 

кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

 Формування математичної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи на засадах гуманної педагогіки В. О. Сухомлинського 

2. Андрієвський Борис Макійович, завідувач кафедри педагогіки дошкільної та 

початкової освіти, доктор педагогічних наук, професор Херсонського державного 

університету          

 Методологічні засади гуманізації професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи  

3. Архіпова Інна Сергіївна, співробітник кафедри педагогіки дошкільної та 

початкової освіти Херсонського державного університету   

 Напрями роботи майбутнього вчителя початкової школи щодо безпечної 

взаємодії учнів з глобальною мережею Інтернет  

4. Бабаян Юлія Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та загальної психології Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського          

 Рефлексія як складова професійної компетентності майбутніх вчителів 

початкової школи 

5. Бавольська Оксана Володимирівна, завідувач Кабінету медичної реабілітації  

Державного комплексу соціальної реабілітації дітей інвалідів   

 Формування толерантного ставлення до дітей з обмеженими можливостями 

здоров’я в умовах інклюзивного навчання 

6. Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

початкової освіти Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького          

 Толерантність – професійна  якість майбутнього вчителя початкових класів 

7. Білявська Тетяна Миколаївна, доктор філософії у галузі гуманітарних наук, 

доцент кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

 Питання гуманізації освітнього простору в контексті професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи 

8. Божко Людмила Володимирівна, викладач кафедри загально технічних 

дисциплін та професійного навчання Криворізького державного педагогічного 

університету           

 Використання проектних технологій у вищий педагогічній школі: стратегія 

розвитку 

9. Бреславська Анна Богданівна, доктор філософії у галузі освіти 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського  

 Питання гуманістичного виховання учнів в освітньому просторі школи 



10. Бублик Анна Геннадіївна, викладач кафедри початкової освіти факультету 

дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського         

 Адаптація навчального матеріалу на уроках англійської мови в початковій 

школі для учнів з різним рівнем лінгвістичної компетенції 

11. Вінник Тетяна Олександрівна, викладач кафедри педагогіки дошкільної та 

початкової освіти Херсонського державного університету   

 Культурологічна підготовка студентів у контексті світових тенденцій її 

розвитку 

12.  Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка 

 Соціоекологічні аспекти виховання молодших школярів у педагогічній 

спадщині видатних українських педагогів 

13. Владимирова Алла Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету

 Розвиток естетичної активності учнів молодшого шкільного віку засобами 

етномузичних цінностей 

14. Воропай Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету

 Ідеї гуманізації виховання та навчання в історії педагогічної науки 

15. Голінська Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету 

 Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до роботи з дудлінгом на 

уроках мистецтва 

16. Горлова Анастасія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету

 Технологія формування гуманістичної спрямованості майбутніх вчителів 

початкової школи 

17. Гриценко Ірина Валентинівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету

 Денисенко Вероніка В`ячеславівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 

університету           

 Шляхи гуманізації навчального спілкування молодших школярів 

18. Дудова Діна Олександрівна, докторант Міжрегіональної академії управління 

персоналом (м. Київ), викладач Морського коледжу Херсонської державної 

морської академії (м. Херсон)          

 Методи і форми національно-патріотичного виховання курсантів морського 

коледжу 

19. Желан Алла Василівна, доктор філософії у галузі освіти, доцент кафедри 

початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського     

  Гуманізація освітнього простору ВНЗ 

20. Іванець Наталія Володимирівна, викладач кафедри початкової освіти 

факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського    

 Гуманістичний аспект мультикультурного виховання учнів початкової школи 



21. Казанжи Ірина Володимирівна, доктор філософії у галузі освіти, доцент 

кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

 Підготовка майбутніх учителів до гуманізації освітнього простору ВНЗ 

22. Казанжи Олександра Вадимівна, доктор філософії у галузі гуманітарних 

наук, доцент кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

 Питання гуманізації освітнього простору в контексті літературної освіти 

майбутніх учителів початкових класів 

23. Казаннікова Олена Василівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету

 Гендерна соціалізація в молодшому шкільному віці  

24. Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

мистецьких дисциплін і методик навчання Житомирського державного університету 

імені Івана Франка           

 Культурно-історичний вимір предметно-перетворювальної компетентності 

дітей у педагогічній спадщині та практичній діяльності М. О. Корфа 

25. Кучай Олександр Володимирович, доктор педагогічних наук Національного 

авіаційного університету        

 Особливості професійної підготовки фахівців в Україні 

26. Кучай Тетяна Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету

 Професійна підготовка авіаційних спеціалістів до вивчення англійської мови 

27. Лось Оксана Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету

 Динаміка розвитку мотивів навчальної діяльності в молодшому шкільному 

віці 

28. Марущак Валентина Степанівна, доктор філософії у галузі освіти, доцент 

кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

 Гуманізація як фундамент зародження нових цінностей у молодших школярів 

в контексті професійної підготовки 

29. Паршук Світлана Миколаївна, доктор філософії у галузі освіти, доцент 

кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

 Гуманізація процесів навчання та виховання в сучасній початковій школі 

30. Піддубна Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

мистецьких дисциплін і методик навчання Житомирського державного університету 

імені Івана Франка         

 Формування культурологічної компетентності майбутніх учителів у процесі 

вивчення гуманітарних дисциплін 

31. Полєвікова Ольга Борисівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету

 Виховний потенціал словоцентризму мовної освіти дітей 

32. Резнік Наталія Олексіївна, старший викладач кафедри педагогіки дошкільної 

та початкової освіти Херсонського державного університету  

 Гуманістичні засади формування особистості у позакласній діяльності 



33. Рехтета Любов Олександрівна, доктор філософії у галузі освіти, доцент 

кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

 Формування психологічної культури майбутнього вчителя початкової школи в 

процесі професійної підготовки 

34. Савченко Карина Юріївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри дошкільної освіти Криворізького державного педагогічного університету 

 Підготовка майбутніх вихователів у світлі контекстного підходу 

35. Семашкіна Галина Михайлівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету

 Естетичне виховання молодших школярів засобами природи 

36. Сироєжко Ольга В’ячеславівна, завідуюча художньо-естетичним відділом 

Будинку творчості дітей та юнацтва Інгульського району м. Миколаїв    

 Музичне мистецтво як засіб естетичного виховання молодших школярів 

37. Січко Ірина Олександрівна, доктор філософії у галузі освіти, доцент кафедри 

початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського    

 Ідея гуманної педагогіки в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського 

38.  Танська Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи Житомирського 

державного університету імені Івана Франка        

 Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до формування 

екологічної культури учнів молодшого шкільного віку 

39. Тарасюк Анастасія Миколаївна, викладач кафедри початкової освіти 

факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського     

 Формування предметно-перетворювальної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи в процесі професійної підготовки 

40. Тимченко Алла Анатоліївна, доктор філософії у галузі освіти, доцент 

кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

 Гуманістичні ідеї В. О. Сухомлинського в контексті професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи 

41. Фоміна Ірина Сергіївна, кандидат психологічних наук, старший викладач 

кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського державного 

університету          

 Казкотерапія як метод психологічної допомоги молодшим школярам 

42. Хортів Ганна Валеріївна, старший викладач кафедри теорії й методики 

дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти         

 Шляхи формування медіакультури молодших школярів у навчально-виховному 

процесі 

43. Чичук Антоніна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького            

 Підходи до професійної підготовки майбутніх учителів у США 



44. Юрчук Юрій Юрійович, аспірант кафедри педагогіки дошкільної та 

початкової освіти Херсонського державного університету    

 Шляхи використання соціальних мереж у педагогічному процесі початкової 

школи 

45.  Яворська Тетяна Євгенівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

доцент, завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту Житомирського 

державного університету імені Івана Франка     

 Формування інтелектуального потенціалу майбутніх фахівців: теоретико-

методичний аспект 

46. Якименко Світлана Іванівна, доктор філософії у галузі освіти, професор 

кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського 

 Особливості професійної культури вчителя в гуманістичному освітньому 

просторі 

 

СЕКЦІЯ 2.  

ПРОБЛЕМИ ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

1.  Бондаренко Тетяна Анатоліївна, студентка 648 групи факультету 

дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського          

 Науковий керівник: Казанжи Ірина Володимирівна, доктор філософії в 

галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського     

 Готовність до гуманізації освітнього простору як складової професійної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи 

2. Буянова Тетяна Андріївна, студентка 4 курсу факультету дошкільної та 

технологічної освіти  Криворізького державного педагогічного   

 Науковий керівник: Савченко Карина Юріївна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри дошкільної освіти Криворізького державного 

педагогічного університету         

 Корекційна спрямованість образотворчої діяльності дошкільників із слабкою 

розумовою відсталістю 

3. Войтенко Олена Валентинівна, студентка VI курсу 648 групи факультету 

дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського         

 Науковий керівник: Казанжи Ірина Володимирівна, доктор філософії в 

галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського        

 Проблема гуманізації освіти в історії педагогічної думки 

4. Волошина Яна Андріївна, студентка 748 групи факультету дошкільної та 

початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського          

 Науковий керівник: Якименко Світлана Іванівна, доктор філософії у галузі 

освіти, професор кафедри початкової освіти Миколаївського національного 



університету імені В. О. Сухомлинського        

 Основи наступності екологічного виховання дошкільної та початкової освіти 

5. Ганжела Євгенія Павлівна, студентка VI курсу 648 групи заочної форми 

навчання факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського      

 Науковий керівник: Якименко Світлана Іванівна, доктор філософії у галузі 

освіти, професор кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського      

 Гуманізація освітнього середовища учнів початкової школи 

6. Гончар Катерина Анатоліївна, студентка 4 курсу факультету дошкільної та 

технологічної освіти Криворізького державного педагогічного університету

 Науковий керівник: Савченко Карина Юріївна, кандидат педагогічних наук, 

старший викладач кафедри дошкільної освіти Криворізького державного 

педагогічного університету         

 Соціалізація обдарованих дітей в умовах дошкільного соціально-виховного 

середовища  

7. Гречиха Олена Петрівна, студентка 648 групи факультету дошкільної та 

початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського          

 Науковий керівник: Білявська Тетяна Миколаївна, доктор філософії у 

галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського       

 До питання про формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

8. Грущенко Вікторія Зіновіївна, студентка VI курсу 648 групи заочної форми 

навчання факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського     

 Науковий керівник: Січко Ірина Олександрівна, доктор філософії у галузі 

освіти, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського        

 Екологічна компетентність як професійна складова підготовки майбутніх 

вчителів початкових класів в освіті сталого розвитку 

9. Єрошенко Надія Олегівна, студентка 458 групи факультету дошкільної та 

початкової освіти Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського          

 Науковий керівник: Казанжи Олександра Вадимівна, доктор філософії у 

галузі гуманітарних наук, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського      

 Гуманізація процесу навчання іншомовній комунікації 

10. Іщенко Катерина Олегівна, студентка 548 групи факультету дошкільної та 

початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського         

 Науковий керівник: Авраменко Квітослава Богданівна, доктор філософії у 

галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського       

 Ідеї К. Д. Ушинського про підготовку сучасного педагога 



11. Йорш Анастасія Петрівна, Дроздова Катерина Іванівна, студентки 448 

групи факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського       

 Науковий керівник: Рехтета Любов Олександрівна, доктор філософії у 

галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського        

 Гуманізація навчально-виховного процесу в початковій школі 

12. Калачинська Олена Сергіївна, студентка 458 групи факультету дошкільної та 

початкової освіти Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського         

 Науковий керівник: Казанжи Олександра Вадимівна, доктор філософії у 

галузі гуманітарних наук, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського   

 Створення ситуації успіху як одна з умов гуманізації навчання іноземної мови 

13. Клева Анастасія Дмитрівна, студентка 358 групи факультету дошкільної та 

початкової освіти Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського          

 Науковий керівник: Білявська Тетяна Миколаївна, доктор філософії у 

галузі гуманітарних наук, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського     

 Гуманізація освітнього простору як засіб самореалізації особистості 

14. Мельник Оксана Юріївна, студента 548 групи факультету дошкільної та 

початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського          

 Науковий керівник: Тарасюк Анастасія Миколаївна, викладач кафедри 

початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського          

 Питання громадянського виховання та навчання молодших школярів 

15. Мосійчук Катерина Вікторівна, студентка 22 групи Навчально-наукового 

інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка

 Науковий керівник: Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Житомирського 

державного університету імені Івана Франка     

 Формування у молодших школярів мотивації до навчання: проблеми та 

перспективи 

16. Наумчук Світлана Вікторівна, студента 348 групи факультету дошкільної та 

початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського          

 Науковий керівник: Якименко Світлана Іванівна, доктор філософії у галузі 

освіти, професор кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського      

 Технологія розвитку загальнокультурної компетентності студентів через 

музейно-педагогічний процес 

17. Обач Людмила Анатоліївна, студентка 548 групи факультету дошкільної та 

початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського         

 Науковий керівник: Авраменко Квітослава Богданівна, доктор філософії у 



галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського        

 Методичні аспекти формування математичної компетентності молодших 

школярів 

18. Петраш Олена Сергіївна, студентка 528 групи факультету дошкільної та 

початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського          

 Науковий керівник: Дрозд Олена Володимирівна, доктор філософії у галузі 

освіти, старший викладач кафедри педагогіки та загальної психології 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського   

 Гуманістичні цінності та ідеї у педагогічній системі Карла Роджерса 

19. Пецькова Діана Петрівна, студентка 448 групи факультету дошкільної та 

початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського         

 Науковий керівник: Рехтета Любов Олександрівна, доктор філософії у 

галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського     

 Проекція моральності на процес творчості молодших школярів 

20. Прокопенко А., магістр факультету дошкільної та технологічної освіти 

Криворізького державного педагогічного університету      

 Науковий керівник: Савченко Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Криворізького 

державного педагогічного університету        

 Інформаційно-комунікативний ресурс в умовах вищого навчального закладу як 

засіб розвитку пізнавальної активності студентів 

21. Пукалова Наталія Віталіївна, студентка VI курсу 648 групи заочної форми 

навчання факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського     

 Науковий керівник: Желан Алла Василівна, доктор філософії у галузі 

освіти, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського        

 Формування у майбутніх учителів початкової школи стійкого інтересу до 

педагогічної професії 

22. Пушкалюк Тетяна Михайлівна, студентка 41 групи Навчально-наукового 

інституту педагогіки, голова Студентського наукового товариства Житомирського 

державного університету імені Івана Франка       

 Особливості навчання обдарованих учнів у початковій школі 

23. Сапсай Анна Андріївна, студентка VI курсу 648 групи заочної форми 

навчання факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського      

 Науковий керівник: Паршук Світлана Миколаївна, доктор філософії у 

галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського        

 Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування 

комунікативної компетентності учнів 

24. Саранчина І., магістр факультету дошкільної та технологічної освіти 

Криворізького державного педагогічного університету     



 Науковий керівник: Савченко Лариса Олексіївна, доктор педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки та методики технологічної освіти Криворізького 

державного педагогічного університету         

 Педагогічні умови формування дослідницьких умінь студентів засобами 

проектної діяльності 

25. Склянова Юлія Миколаївна, студентка 648 групи факультету дошкільної та 

початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського         

 Науковий керівник: Авраменко Квітослава Богданівна, доктор філософії у 

галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського       

 Проектна діяльність у початковій школі : теоретичний аспект 

26. Соляник Альона Сергіївна, Солодка Вікторія Вікторівна, студентки 548 

групи факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського       

 Науковий керівник: Авраменко Квітослава Богданівна, доктор філософії у 

галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського       

 Ідеї морального виховання у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського 

27. Урсалова Наталя Михайлівна, студентка VI курсу 648 групи заочної форми 

навчання факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського      

 Науковий керівник: Паршук Світлана Миколаївна, доктор філософії у 

галузі освіти, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського       

 Формування читацької компетенції на уроках у початковій школі 

28. Феленюк Олена Сергіївна, студентка 22 групи Навчально-наукового інституту 

педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка  

 Науковий керівник: Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Житомирського 

державного університету імені Івана Франка      

 Формування національної свідомості в учнів молодшого шкільного віку 

засобами народних звичаїв та традицій 

29. Чумак Ксенія Андріївна, студентка VIІ курсу 748 групи факультету 

дошкільної та початкової освіти Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського          

 Науковий керівник: Якименко Світлана Іванівна, доктор філософії у галузі 

освіти, професор кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського      

 Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

розв’язання дидактичних ситуацій 

30. Щитініна Катерина Олександрівна, студентка VI курсу 648 групи заочної 

форми навчання факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського      

 Науковий керівник: Якименко Світлана Іванівна, доктор філософії у галузі 

освіти, професор кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського        



 Гуманізація процесу підготовки майбутніх вчителів початкової школи до 

застосування особистісно-орієнтованого підходу навчання й виховання 

31. Яковець Оксана Русланівна, студентка VI курсу 648 групи заочної форми 

навчання факультету дошкільної та початкової освіти Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського     

 Науковий керівник: Січко Ірина Олександрівна, доктор філософії у галузі 

освіти, доцент кафедри початкової освіти Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського        

 Підготовка майбутніх вчителів початкового школи до формування 

екологічної компетентності учнів 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

КАФЕДРА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

 

 

Адреса:  

54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, ауд. 01.402 

Е-maill: ipo.didaktika@mail.ru  

http://www.mdu.edu.ua 

 

mailto:ipo.didaktika@mail.ru
http://www.mdu.edu.ua/

