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                                   Посилання на платформі Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/88179886191?pwd=ZzZZa1pFem9tVzlTSXBNSllTdC9W

QT09    В разі необхідності пароль для входу – 833480 

 

Links on the Zoom platform: 

https://us02web.zoom.us/j/88179886191?pwd=ZzZZa1pFem9tVzlTSXBNSllTdC9W

QT09 If necessary, a password to log in – 833480 

 

Робочі мови конфренції: українська, польська, англійська 

 

Модератор: доц. Коханко О.Г. (координатор НТТСМ факультету педагогіки і 

психології НПУ імені М.П. Драгоманова) 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ/ PLENARY REPORTS 

 

ПОЧАТОК РОБОТИ: 11.00 

Вітальне слово  

Проф. Олефіренко Тарас Олексійович – декан факультету педагогіки і 

психології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Золотаренко Тетяна Олександрівна  - голова СНТ  факультету педагогіки і 

психології НПУ імені М.П. Драгоман 
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Наукові доповіді 
 

1. Trening inteligencji emocjonalnej i jego znaczenie dla dobrostanu psychicznego 

młodzieży szkolnej / Emotional intelligence training and its importance for well-

being mental health of school adolescents. 

    Mgr Karolina Janik - aspirant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 

II, Polska  / Mgr Karolina Janik - aspirant John Paul II Catholic University of Lublin, 
Poland. 

2. Retrospektywna ocena postaw rodzicielskich ojca a style przywiązania wśród 

młodych dorosłych kobiet w Polsce i na Ukrainie / Retrospective assessment of 

father's parental attitudes and styles attachment among young adult women in 

Poland and Ukraine. 

   Katarzyna Choda - student na kierunku psychologia Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego Jana Pawła II, Polska / Katarzhyna Choda - student of psychology John 

Paul II Catholic University of Lublin, Poland. 

 

3. Analysis of teachers' conception of assessment in the Romanian education 

system.  

     Popescu Andriana - Ștefan cel Mare University of Suceava, Румунія / Romania. 

 

4. Initial teacher training in Romania – a few past, present and future coordinates 

of evolution. 

Grozavu Anna-Maria - Ștefan cel Mare University of Suceava, Румунія / Romania. 

 

5. Науково-теоретичні та методичні основи формування творчої 

педагогічної позиції майбутнього вчителя образотворчого мистецтва / 

Scientific, theoretical and methodical bases of formation of creative pedagogical 

position of the future teacher of Fine Arts 

      Лі Хан - аспірант кафедри дошкільної освіти, університет Хойчжоу, Китай / 

Lee Han - a graduate student at the Department of Preschool Education Huizhou 

University China. 

 

6. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках  

образотворчого мистецтва / Development of creative abilities of junior 

schoolchildren in the Art lessons. 

     Чжао Юйсян - аспірант кафедри початкової освіти Університет Хойчжоу, 

Китай /   Chzhao Yuisian, a graduate student at the Department of Primary Education 

China. 

https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83+huizhou+university&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDEuKMwzf8Royi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08SxiVbzYemHfhZ0X2y9su7DvYrNCRmlmVUZ-qUJpXmZZalExUBMAM751JWoAAAA
https://www.google.com/search?q=%D1%85%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83+huizhou+university&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDEuKMwzf8Royi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08SxiVbzYemHfhZ0X2y9su7DvYrNCRmlmVUZ-qUJpXmZZalExUBMAM751JWoAAAA


 

7. Підготовка майбутніх фахівців дошкільних навчальних закладів до 

управлінської діяльності у процесі вивчення професійно-орієнтованих 

дисциплін / Training of future specialists of preschool educational institutions for 

managerial activity in the process of studying professionally-oriented disciplines. 

      Олексюк Оксана Миколаївна – аспірантка кафедри педагогіки і психології 

дошкільної освіти Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича, Україна / Oksana Oleksyuk, a graduate student of the Department of 

Pedagogy and Psychology of Preschool Education,  Yuriy Fedkovych Chernivtsi 

National University Ukraine. 

 

8. Ландшафтний дизайн як ефективне середовище особистісного розвитку 

дітей дошкільного віку /Landscape design as an effective environment for personal 

development of preschool children.  

       Отченко Галина Володимирівна - аспірантка кафедри педагогіки і 

психології дошкільної освіти Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова, Україна / Halyna Otchenko, graduate student of the Department 

of Pedagogy and Psychology of Preschool Education, National Pedagogical 

Dragomanov University Ukraine. 

 

9. Особливості формування основ критичного мислення дітей старшого 

дошкільного віку в сучасному закладі дошкільної освіти / Features of the 

formation of the foundations of critical thinking of older preschool children in a 

modern preschool institution. 

     Кузьменко Ірина Анатоліївна - аспірантка кафедри педагогіки і психології 

дошкільної освіти Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова, Україна / Iryna Kuzmenko, graduate student of the Department 

of Pedagogy and Psychology of Preschool Education, National Pedagogical 

Dragomanov University Ukraine. 

 

10. Арт-терапія у вирішенні проблеми подолання тривожності дітей 

старшого дошкільного віку/ Art therapy in solving the problem of overcoming the 

anxiety of older preschool children. 

    Рокітянська Тамара Олегівна - магістрантка спеціальності «Дошкільна 

освіта» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 

Україна / Tamara Rokitianska, Master's Degree in Preschool Education National 

Pedagogical Dragomanov University Ukraine. 

 

11. Формування валеологічних уявлень у дітей старшого дошкільного віку 

засобами освітньо-оздоровчих технологій / Formation of valeological 



representations at children of senior preschool age by means of educational and 

improving technologies. 

    Кушніровська Катерина Олександрівна - магістрантка спеціальності 

«Дошкільна освіта» Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова, Україна / Kateryna Kushnirovska,  Master's Degree in 

Preschool Education , National Pedagogical Dragomanov University Ukraine. 

12. Прийоми концепт-художників у навчанні учнівської молоді 

образотворчого мистецтва / Techniques of concept artists in teaching students of 

the Fine Arts. 

     Ткаченко Катерина Євгенівна - студентка спеціальності «Образотворче 

мистецтво» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 

Україна /  Kateryna Tkachenko,  a student majoring in Fine Arts National 

Pedagogical Dragomanov University, Ukraine. 

 

13. Психологічні особливості бар'єрів спілкування у підлітковому віці / 

Psychological features of communication barriers in adolescence. 

    Мостепан Катерина Василівна - магістрантка спеціальності «Практична 

психологія» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 

Україна / Kateryna Mostepan, Master's student in Practical Psychology National 

Pedagogical Dragomanov University,  Ukraine. 

 

14. Сучасний стан сформованості моральних цінностей учнів початкової 

школи під впливом мас-медіа / The current state of formation of moral values of 

primary school students under the influence of the media. 

   Голінська Тетяна Володимирівна - магістрантка спеціальності «Початкова 

освіта» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 

Україна / Tetiana Golinska, Master's student in Primary Education National 

Pedagogical Dragomanov University, Ukraine. 

 

15. Підготовка вчителів до організації дистанційного та змішаного 

навчання молодших школярів в умовах сільського закладу загальної 

середньої освіти / Teachers’ training for the organization of primary school students’ 

distance and blended learning in a rural general secondary education institution.  

   Золотаренко Тетяна Олександрівна - магістрантка спеціальності «Початкова 

освіта» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 

Україна / Tetiana Zolotarenko, Master's student in Primary Education National 

Pedagogical Dragomanov University, Ukraine. 

 

16. Стан, проблеми та перспективи розвитку сучасних міст/ State, problems 

and prospects of development of modern cities. 



   Лі Цзінькунь - аспірант кафедри мистецтв Університет 

Хойчжоу, Китай / Li Tszinkun,  a graduate student at the 

Department of Arts, Huizhou University China. 

17. Науково-методичні засади формування дослідницької компетентності 

майбутніх психологів / Scientific and methodological principles of formation of 

research competence of future psychologists. 

     Василенко Катерина Сергіївна - аспірантка спеціальності «Освітні, 

педагогічні науки» Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова, Україна / Kateryna Vasylenko, graduate student of the specialty 

"Educational, pedagogical sciences"  National Pedagogical Dragomanov University, 

Ukraine. 

 

18. Інновації в педагогічній спадщині В. Сухомлинського /Innovations in the 

pedagogical heritage of  V. Sukhomlynskyi. 

    Топалова Марія Борисівна - здобувач кафедри педагогіки і психології 

дошкільної освіти Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова, Україна / Mariia Topalova, a candidate of the Department of 

Pedagogy and Psychology of Preschool Education National Pedagogical Dragomanov 

University ,Ukraine. 

 

19. Використання ігор у корекційно-розвивальній роботі з дітьми 

дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення / The use of games in 

correctional and developmental work with preschool children’s general speech 

underdevelopment. 

    Ягмурджи Ганна Євгенівна - аспірантка кафедри педагогіки і психології 

дошкільної освіти Чернівецький національний університет імені Юрія 

Федьковича, Україна / Hanna Yahmurdzhy,  a graduate student of the Department 

of Pedagogy and Psychology of Preschool Education Yuriy Fedkovych Chernivtsi 

National University, Ukraine. 

 

20. Використання елементів STORITELING-технологій з формування 

ровесницьких стосунків у дітей дошкільного віку /The use of elements of 

STORITELING-technologies for the formation of peer relationships in preschool 

children. 

    Бондар Ірина Олегівна - аспірантка кафедри педагогіки і психології 

дошкільної освіти Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова, Україна / Iryna Bondar,  a graduate student of the Department 

of Pedagogy and Psychology of Preschool Education National Pedagogical 

Dragomanov University, Ukraine. 
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