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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 

6 квітня 2021 року, 11.00  
 

 (Форма проведення: онлайн) 

Посилання (НОВЕ!!!): https://meet.google.com/pbx-nzbc-uvc 
 

1. Золотаренко Тетяна Олександрівна – студентка-магістрантка спеціальності 

«Початкова освіта», голова НТСА факультету. Тема доповіді: «Зміст і методика 

удосконалення практичної підготовки вчителів до організації змішаного та 

дистанційного навчання молодших школярів у сільських закладах загальної середньої 

освіти». Науковий керівник: канд.пед.наук, доцент Васютіна Тетяна Миколаївна. 

 

2. Стрижак Алла Євгеніївна - аспірантка спеціальності «Психологія». Тема доповіді: 

«Психолого-педагогічний супровід формування соціальної успішності молодшого 

школяра у процесі навчання». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, 

професор Митник Олександр Якович. 

 

3. Голінська Тетяна Володимирівна – студентка-магістрантка спеціальності «Початкова 

освіта». Тема доповіді: «Педагогічні умови формування моральних цінностей 

молодших школярів засобами сучасних мас-медіа». Науковий керівник: канд.пед.наук, 

доцент Коханко Оксана Григорівна. 

 

4. Керусова Оксана Вікторівна – студентка-магістрантка спеціальності «Валеологія». 

Тема доповіді: «Методика використання фітнес-технологій як засобу покращення 

соматичного здоров’я учнів підліткового віку». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Шеремет Інеса Володимирівна. 

 

5. Кушніровська Катерина Олександрівна – студентка-магістрантка спеціальності 

«Дошкільна освіта». Тема доповіді: «Методика використання освітньо-оздоровчих 

технологій у профілактиці порушень постави дітей 6-7 року життя». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Левінець Наталія Валентинівна. 

 

6. Ткаченко Катерина Євгеніївна – студент спеціальності «Образотворчого 

мистецтва». Тема доповіді: «Мистецтво концептів або як змусити персонажа говорити 

без слів». Науковий керівник - кандидат педагогічних наук, доцент Руденко Іраїда 

Володимирівна. 

 

7. Капшученко Олександр Леонідович – студент спеціальності «Практична 

психологія». Тема доповіді: «Розвиток саногенного мислення в підлітковому та 

юнацькому віці». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Лапченко 

Інна Олександрівна. 

 

8. Кравчик Олена Михайлівна – спеціальності «Початкова освіта». Тема доповіді: 

«Методика використання лінгводидактичних ігор для формування іншомовної 

компетентності учнів початкової школи в умовах змішаного навчання». Науковий 

керівник:  доцент Попова Людмила Миколаївна. 

https://meet.google.com/pbx-nzbc-uvc


 

9. Василенко Катерина Сергіївна – аспірантка спеціальності «Освітні, педагогічні 

науки». Тема доповіді: «Роль та значення дослідницької компетентності у професійній 

підготовці майбутніх психологів». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 

професор Матвієнко Олена Валеріївна. 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 
 

7 квітня 2021 року 

СЕКЦІЯ 1 «Педагогіка та методики початкової освіти» 
Підсекція 1 «Проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності» 

14.00; форма проведення : он-лайн 

 

1. Барабус Аріна Андріївна «Формування основ громадянської компетентності молодших 

школярів  засобом інтерактивних технологій», науковий керівник - канд. пед. наук, професор 

Васютіна Т.М. 

2. Бережна Вікторія Миколаївна «Підготовка майбутніх учителів до педагогічної взаємодії з 

молодшими школярами які мають особливі освітні потреби», науковий керівник – докт. пед. 

наук, професор Матвієнко О.В. 

3. Березна Ірина Сергіївна «Підготовка майбутніх учителів у початковій школі до 

диференційованого навчання молодших школярів», науковий керівник – канд. пед.наук, 

доцент Тесленко Т.В. 

4. Богдан Руслана Сергіївна «Розвиток майбутніх вчителів початкової школи засобами 

дистанційного навчання», науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Колесник Л.В. 

5. Відоцька Ірина Андріївна «Формувальне  оцінювання навчальних досягнень учнів  у  новій 

українській  школі», науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Чайченко В.Є. 

6. Галіченко Юлія Вікторівна «Інформаційні технології в професійній діяльності майбутніх 

учителів початкової школи», науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Тесленко Т.В. 

7. Гордюк Яна Володимирівна «Підготовка майбутніх учителів до організації пошуково-

дослідної діяльності молодших школярів», науковий керівник – канд. пед.наук, доцент 

Тесленко Т.В. 

8. Данилко Карина Анастасія Іванівна «Підготовка майбутнього вчителя до формування 

іншомовної компетентності учнів молодшої школи», науковий керівник – докт. пед.наук, 

професор Матвієнко О.В. 

9. Древай Катерина Іванівна «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з 

батьками в умовах змішаного навчання», науковий керівник – канд. пед. наук, доцент 

Севастюк М.С. 

10. Зеленська Дарина Ігорівна «Форми і методи підготовки майбутніх вчителів початкової 

школи в умовах змішаного навчання», науковий керівник – канд. пед. наук, доцент 

Кондратюк О.М. 



11. Їжко Галина Володимирівна «Підготовка майбутнього вчителя до використання 

природотерапії в початкових  інклюзивних класах», науковий керівник – канд. пед. наук, 

доцент Кондратюк О.М. 

12. Качан Дарина Олександрівна «Формування дидактичної компетентності майбутніх 

учителів початкової освіти засобами навчально-педагогічних ігор», науковий керівник – 

канд. пед. наук, доцент Тесленко Т.В. 

13. Коломієць Людмили Григорівни «Педагогічні умови забезпечення готовності майбутніх 

учителів початкової школи до впровадження проєктної технології у виховній діяльності», 

науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Коханко О.Г. 

14. Кравчук Алла Олександрівна «Підготовка майбутніх вчителів до уроків мистецької галузі 

в умовах інклюзивного навчання», науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Григоренко 

В.Є. 

15. Кривобок Марія Олександрівна «Проблема готовності майбутніх вчителів початкової 

школи до створення інклюзивного освітнього середовища», науковий керівник – канд. пед. 

наук, доцент Лук’янченко О.М. 

16. Кучеренко Анастасія Олегівна «Педагогічні умови розвитку творчих здібностей молодших 

школярів засобами образотворчого мистецтва», науковий керівник – канд. пед. наук, 

професор Шапошнікова І.М. 

17. Небожук Михаліна Романівна «Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів 

початкових класів до організації навчання дітей з особливими освітніми потребами», 

науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Лозенко А.П. 

18. Пахомова Марія Миколаївна «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі», науковий керівник – канд. 

пед. наук, доцент Коваль Т.В. 

19. Пономарьова Анастасія В’ячеславівна «Підготовка майбутніх учителів початкової школи 

до розвитку читацьких компетентностей у молодших школярів через реалізацію наскрізних 

змістових ліній», науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Колесник Л.В.  

20. Селюк Ганна Олександрівна «Формування готовності майбутніх вчителів початкової 

школи до реалізації Lego технологій в освітньому процесі», науковий керівник – канд. пед. 

наук, доцент Лукянченко О.М. 

21. Сливканич Яна Ігнатівна «Підготовка майбутнього вчителя до формування пізнавального 

інтересу молодших школярів», науковий керівник – канд. пед. наук, професор Телецька Л.І. 

22. Совенко Вікторії Сергіївни «Підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

розв'язання конфліктних ситуацій у освітньому процесі», науковий керівник – канд. пед. 

наук, доцент Коханко О.Г. 

23. Сокирко Анастасія Андріївна «Педагогічні умови формування у майбутніх вчителів 

початкової школи уміння критично сприймати інформацію», науковий керівник – канд. пед. 

наук, доцент Лукянченко О.М. 

24. Степанська Юлія В’ячеславівна «Дидактичні вимоги до контрольно-оцінювальної 

діяльності вчителя нової української школи», науковий керівник – канд. пед. наук, доцент 

Чайченко В.Ф. 

25. Толочик Олена Василівна «Реалізація змісту курсу ЯДС в 1-му класі засобом технології 

змішаного навчання», науковий керівник – канд. пед. наук, професор Васютіна Т.М. 

26. Уманська Ангеліна Костянтинівна «Формування у майбутніх учителів початкової школи 

змістовно-мотиваційної готовності для забезпечення згуртованості учнівського колективу», 

науковий керівник – канд. пед.наук, доцент Тесленко Т.В. 

27. Якимчук Юліана Володимирівна «Педагогічні умови формування готовності майбутніх 

учителів початкової школи до вирішення проблем булінгу в освітньому середовищі», 

науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Коханко О.Г. 

 

Підсекція 2 «Проблеми навчання і виховання молодших школярів в умовах НУШ» 

17.00; форма проведення : онлайн 



1. Артюх Дарина Михайлівна, Бура Анна Володимирівна «Музейне середовище як засіб 

підготовки студентів до професійної діяльності», науковий керівник – канд. пед. наук, 

професор Васютіна Т.М.  

2. Власова  Олександра Олександрівна «Засоби формування обчислювальної компетенції 

молодших школярів»,  науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Чайченко В.Ф. 

3. Ганзюк Юлія Володимирівна «Формування пізнавального інтересу учнів початкових 

класів засобами ігрового навчання», науковий керівник – канд. пед.наук, доцент Тесленко 

Т.В. 

4. Гетьман Вікторія Володимирівна «Педагогічні умови розвитку уважності  молодших 

школярів на уроках математики», науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Кондратюк 

О.М. 

5. Гончарук Каріна Олександрівна «Формування пізнавального інтересу молодших школярів 

засобами інтерактивного навчання», науковий керівник – канд. пед.наук, доцент Тесленко 

Т.В. 

6. Довгопол Аліна Олександрівна «Формування математичної компетентності старшого 

дошкільника з метою забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітами», 

науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Чайченко В.Ф. 

7. Іващенко Віта Миколаївна «Lego-технології як засіб формування наскрізних умінь у 

молодших школярів», науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Лук’янченко О.М. 

8. Ільяш Ольга Володимирівна «Lego-технологія як сучасний засіб Stem-ocвіти», науковий 

керівник – канд.пед.наук, доцент Чайченко В.Ф. 

9. Клямар Анастасія Олегівна «Методика використання програмного забезпечення Mozabook 

у навчанні молодших школярів», науковий керівник – канд. пед. наук, професор Васютіна 

Т.М.  

10. Климець Галина Вікторівна «Формування в учнів початкових класів родинних цінностей», 

науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Коханко О.Г. 

11. Клямар Анастасія Олегівна «Розвиток наскрізних умінь молодших школярів засобами 

LEGO - технологій», науковий керівник – канд. пед.наук, доцент Тесленко Т.В. 

12. Кононенко Оксана Анатоліївна «Формування логічних умінь молодших школярів 

засобами LEGO - конструювання», науковий керівник – канд. пед.наук, доцент Тесленко Т.В.  

13. Лісничук Надія Василівна «Методика використання QR-кодів у процесі навчання учнів 

курсу ЯДС», науковий керівник – канд. пед. наук, професор Васютіна Т.М.  

14. Мащенко Юлія Миколаївна «Застосування практичних методів навчання молодших 

школярів в курсі ЯДС», науковий керівник – канд. пед. наук, професор Васютіна Т.М.  

15. Приходько Наталія Петрівна «Розвиток критичного мислення молодших школярів 

засобами інтерактивного навчання», науковий керівник – канд. пед.наук, доцент Тесленко 

Т.В. 

16. Пруднікова Ольга Юріївна «Формування геометричної компетенції у молодших школярів 

засобами проектного навчання», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Чайченко В.Ф. 

17. Ревенко Олена Вікторівна «Розвиток алгоритмічного мислення молодших школярів», 

науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Чайченко В.Ф. 

18. Родіна Тетяна Геннадієвна «Сучасні шляхи забезпечення наступності між дошкільною та 

початковою освітами», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Чайченко В.Ф. 

19. Романова Вікторія Юріївна «Сучасні вимоги забезпечення наступності між дошкільною та 

початковою ланками освіти», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент Чайченко В.Ф. 

20. Савчук Дар’я Сергіївна «Вплив засобів масової інформації на психіку молодшого 

школяра», науковий керівник – канд. пед. наук Коваль Т.В. 

21. Саранцева Леся Павлівна «Організація самостійної навчальної діяльності молодших 

школярів засобами диференційованого навчання», науковий керівник – канд. пед.наук, 

доцент Тесленко Т.В. 

22. Сенюк Олександра Михайлівна «Реалізація принципу індивідуального підходу в 

навчально-виховному процесі», науковий керівник – канд. пед. наук Коваль Т.В. 



23. Собчук Дарія Олександрівна «Методи формування творчої уяви у молодших школярів на 

основі інтеграції», науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Лук’янченко О.М. 

24. Степанчук Юлія Сергіївна «Формування математичної компетентності молодших 

школярів засобами інтегрованого навчання», науковий керівник – канд.пед.наук, доцент 

Чайченко В.Ф. 

25. Тарасенко Оксана Володимирівна «Використання вправ на розвиток демократії з 

інструментарію DOCCU у процесі навчання молодших школярів», науковий керівник – канд. 

пед. наук, професор Васютіна Т.М.  

26. Ткаченко Юлія Михайлівна «Використання доказів обертання Землі у роботі вчителя 

початкової школи», науковий керівник – канд. пед. наук, професор Васютіна Т.М.  

27. Уварова Яна Олександрівна «Зміст і методика організації роботи учнів 1-2 кл. з атласами 

ЯДС», науковий керівник – канд. пед. наук, професор Васютіна Т.М.  

28. Хоменко Ольга Анатоліївна «Виклики сьогодення щодо виховання толерантності у 

молодших школярів», науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Лук’янченко О.М. 

29. Чабала Уляна Андріївна «Методика використання музейних експонатів у роботі вчителя 

початкових класів в процесі реальних та віртуальних екскурсій», науковий керівник – канд. 

пед. наук, професор Васютіна Т.М.  

30. Шаботова Валерія Вікторівна «Формування в учнів початкових класів здатності до 

співпраці засобами КТС», науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Коханко О.Г. 

31. Шкарбань Анна Володимирівна «Дидактична гра як ефективний метод формування 

позитивної мотивації молодших школярів», науковий керівник – канд. пед.наук, доцент 

Тесленко Т.В. 

32. Шолудько Крістіна Олегівна «Стан організації дослідницької діяльності дітей 6-7 річного 

віку у практиці роботи закладів дошкільної та загальної освіти», науковий керівник – канд. 

пед. наук, професор Васютіна Т.М.  

33. Шульга Руслана Андріївна «Формування дослідницьких умінь молодших школярів на 

уроках математики засобами інтегрованого навчання», науковий керівник – канд. пед. наук, 

доцент Кондратюк О.М. 

34. Ядчишина Діана Сергіївна «Особистісно-діяльнісний підхід як основа організації 

освітнього процесу у початковій школі», науковий керівник – канд. пед.наук, доцент 

Тесленко Т.В. 

 

Підсекція 3 (аспіранти) «Актуальні проблеми педагогічної науки і практики» 

14.00; форма проведення: онлайн 

1. Губарева Д.В. - здобувач ступеня PhD 4 року  навчання кафедра педагогіки і методики 

початкового  НПУ імені М.П.Драгоманова. «Загальний огляд структури соціальної 

компетентності», науковий керівник – докт. пед. наук, професор Матвієнко О.В. 

2. Каліманова О.О. - здобувач ступеня PhD 2 року навчання  кафедра педагогіки і методики 

початкового  НПУ імені М.П.Драгоманова. «Змістова складова уроку літератури як дієвий 

чинник національної ідентифікації учнів», науковий керівник – докт. пед. наук, професор 

Матвієнко О.В. 

3. Матвієнко І.А. - здобувач ступеня PhD першого року навчання. кафедра педагогіки і 

методики початкового навчання  НПУ імені М.П.Драгоманова. «Формування культури 

здоров’я в історико-філософському контексті», науковий керівник – докт. пед. наук, 

професор Матвієнко О.В. 

4. Силенко Н.І. - здобувач ступеня PhD 2 року навчання  кафедра педагогіки і методики 

початкового  НПУ імені М.П.Драгоманова. «Особливості формуванні національно-

культурної ідентичності у дітей молодшого шкільного віку», науковий керівник – докт. пед. 

наук, професор Матвієнко О.В. 

5. Степанчук О.В. - здобувач ступеня PhD першого року навчання.  кафедра педагогіки і 

методики початкового навчання   НПУ імені М.П.Драгоманова. «Компоненти академічної 



доброчесності майбутнього вчителя та умови її формування в процесі професійної 

підготовки», науковий керівник – докт. пед. наук, професор Матвієнко О.В. 

6. Цихмейструк О.М. - здобувач ступеня PhD 3 року  навчання кафедра педагогіки і методики 

початкового  НПУ імені М.П.Драгоманова. «Розвиток громадянської компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи», науковий керівник – докт. пед. наук, професор 

Матвієнко О.В. 

7. Чжао Юйсян - здобувач ступеня PhD 4 року навчання кафедра педагогіки і методики 

початкового навчання  НПУ імені М.П.Драгоманова. «Особливості формування у  молодших 

школярів якостей творчої особистості», науковий керівник – докт. пед. наук, професор 

Матвієнко О.В. 

 

СЕКЦІЯ 2 «Сучасне дошкілля в контексті академічної доброчесності та 

європейських цінностей» 
Підсекція 1. Сучасне дошкілля: наукові проблеми та дослідження в контексті європейських 

цінностей 

13.00, форма проведення: online  

1. Абрамян Крістина Норайрівна, «Розвиток творчої уяви дітей старшого дошкільного віку 

засобом образотворчого мистецтва». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент 

Козак Людмила Василівна. 

2. Авраменко Ганна Анатоліївна, «Формування навичок культури спілкування у дітей 

старшого дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри». Науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, доцент Козак Людмила Василівна. 

3. Алимова Ганна Леонідівна, «Розвиток фізичних якостей дітей старшого дошкільного віку 

засобом рухливої гри». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Войналович Олександра Олександрівна. 

4. Андрух Аліна Юріївна, «Розвиток творчого потенціалу дітей старшого дошкільного віку 

засобом нетрадиційних технік малювання». Науковий керівник: доктор філософських наук, 

професор Терепищий Сергій Олександрович. 

5. Артемова Тетяна Іванівна, «Розвиток творчого потенціалу дітей старшого дошкільного 

віку засобом нетрадиційних технік малювання». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Войналович Олександра Олександрівна. 

6. Бабанюк Тетяна Володимирівна, «Готовність дітей старшого дошкільного віку до 

навчання у школі». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Войналович 

Олександра Олександрівна. 

7. Бабська Марина Вікторівна, «Розвиток мислення дітей середнього дошкільного віку 

засобом ігрових технологій». Науковий керівник: доктор філософських наук, професор 

Терепищий Сергій Олександрович. 
8. Баула Марія Вікторівна, «Сенсорний розвиток дітей старшого дошкільного віку засобами 

образотворчої діяльності». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 
Ходунова Вікторія Леонідівна. 

9. Бенюк Христина Іванівна, «Розвиток творчої уяви дітей старшого дошкільного віку в 

процесі ознайомлення з живописом». Науковий керівник: доктор філософських наук, 

професор Гомілко Ольга Євгенівна. 

10. Берладин Христина Іванівна, «Формування навичок ефективного запам'ятовування у 

дітей старшого дошкільного віку засобами мнемотехніки». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Ходунова Вікторія Леонідівна. 

11. Беспала Тамара Миколаївна, «Сенсорний розвиток дітей молодшого дошкільного віку 

засобами образотворчої діяльності». Науковий керівник: доктор філософських наук, 

професор Терепищий Сергій Олександрович. 

12. Битяк Ганна Хайдарівна, «Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в 

школі». Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Терепищий Сергій 



Олександрович. 

13. Біденко Анастасія Олександрівна, «Педагогічні умови взаємодії закладу дошкільної 

освіти та сім’ї у процесі організації фізичного виховання дітей старшого дошкільного 

віку». Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Терепищий Сергій 

Олександрович. 

14. Білоконь Олена Олегівна, «Розвиток інтелектуального потенціалу старших дошкільників 

засобом логіко-математичної гри». Науковий керівник: доктор філософських наук, 

професор Гомілко Ольга Євгенівна. 

15. Бовкун Ірина Леонідівна, «Адаптація дітей раннього віку до умов закладу дошкільної 

освіти». Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Семенюк Наталія 

Вікторівна. 

16. Бойко Юлія Володимирівна, «Формування моральної свідомості старших дошкільників 

засобом дитячої літератури». Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент 

Магеря Олег Петрович. 

17. Борисовець Алла Степанівна, «Розвиток емпатії у дітей молодшого дошкільного віку 

засобом лялькового театру». Науковий керівник: доктор філософських наук, професор 

Семенюк Наталія Вікторівна. 

18. Бублик Євгенія Вікторівна, «Формування соціально-комунікативних навичок дітей 

старшого дошкільного віку засобами ігрової діяльності». Науковий керівник: доктор 

філософських наук, професор Семенюк Наталія Вікторівна. 

19. Бумар Олександра Анатоліївна, «Виховання патріотичних почуттів старших 

дошкільників у процесі ознайомлення з рідним краєм». Науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, доцент Войтовська Оксана Миколаївна. 

20. Василенко Катерина Олександрівна, «Розвиток інтелектуального потенціалу старших 

дошкільників засобом логіко-математичної гри». Науковий керівник: доктор 

психологічних наук, професор Калмикова Лариса Олександрівна. 

21. Васьова Світлана Олександрівна, «Формування здорового способу життя у дітей 

старшого дошкільного віку засобами спортивних свят та розваг». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Войналович Олександра Олександрівна. 

22. Величко Наталія Олександрівна, «Адаптація дітей старшого дошкільного віку до 

навчання в школі». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Войналович 

Олександра Олександрівна. 

23. Вініченко Аліна Олександрівна, «Дидактичні можливості українського народного одягу 

у формуванні ціннісного ставлення старших дошкільників до українських мистецьких 

традицій». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор Васютіна Тетяна 

Миколаївна. 

24. Вовк Віта Миколаївна, «Розвиток словникового запасу дітей молодшого дошкільного 

віку засобами логоритміки». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Франчук Наталія Петрівна. 

25. Войналович Анастасія Василівна, «Готовність дітей старшого дошкільного віку до 

навчання у школі». Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Семенюк 

Наталія Вікторівна. 

26. Воробйова Христина Володимирівна, «Формування стресостійкості у дітей старшого 

дошкільного віку засобами арт-терапії». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 

доцент Козак Людмила Василівна. 

27. Воронова Вікторія Олександрівна, «Розвиток емоційного інтелекту майбутніх 

вихователів засобами тренінгових технологій». Науковий керівник: доктор педагогічних 

наук, професор Цвєткова Ганна Георгіївна. 

28. Гавриленко Єлизавета Вадимівна, «Виховання у дітей старшого дошкільного віку 

міжособистісних взаємин у системі дитина-дорослий». Науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, доцент Козак Людмила Василівна. 

29. Гаврилко Оксана Олександрівна, «Образотворча діяльність як засіб активізації творчих 



можливостей дітей молодшого дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, професор Шкурко Іван Іванович. 

30. Галицька Ірина Валеріївна, «Розвиток емпатії у дітей молодшого дошкiльного вiку 

засобом лялькового театру». Науковий керівник: кандидат філософськиї наук, доцент 

Дорога Алла Євгенівна. 

31. Голубчук Оксана Сергіївна, «Розвиток творчого потенціалу дітей старшого дошкільного 

віку засобом нетрадиційних технік малювання». Науковий керівник: доктор філософських 

наук, професор Семенюк Наталія Вікторівна. 

32. Горбач Альона Петрівна, «Педагогічні умови розвитку художньо-творчих здібностей 

дітей старшого дошкільного віку засобом образотворчого мистецтва». Науковий керівник: 

кандидат філософськиї наук, доцент Дорога Алла Євгенівна. 

33. Дармостук Юлія Віталіївна, «Формування соціального здоров’я у дітей старшого 

дошкільного віку засобами ігрових технологій». Науковий керівник:  кандидат 

педагогічних наук, професор Богініч Ольга Любомирівна. 

34. Дацковська Ольга Олександрівна, «Розвиток творчих здібностей у дітей старшого 

дошкільного віку засобами театралізованої діяльності». Науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, доцент Козак Людмила Василівна. 

35. Деркач Антоніна Миколаївна, «Розвиток уваги у дітей раннього віку в процесі занять за 

методикою Марії Монтесорі». Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент 

Магеря Олег Петрович. 

36. Джула Вікторія Олександрівна, «Збагачення словника дітей середнього дошкільного 

віку експресивною лексикою засобами української народної казки». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, старший викладач Ремньова Анжеліка Григорівна. 

37. Дзвеняк Катерина Сергіївна, «Педагогічні умови формування елементів національної 

свідомості у дітей середнього дошкільного віку засобом народознавства». Науковий 

керівник: доктор педагогічних наук, доцент Козак Людмила Василівна. 

38. Дідківська Марія Петрівна, «Розвиток творчого потенціалу дітей середнього 

дошкільного віку засобами нетрадиційних технік малювання». Науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, доцент Козак Людмила Василівна. 
39. Дідун Віталіна Іванівна, «Формування екологічної компетентності у дітей старшого 

дошкільного віку на екологічній стежині». Науковий керівник: кандидат педагогічних 
наук, доцент Довбня Софія Олегівна. 

40. Діхтяр Анастасія Олександрівна, «Виховання самостійності у дітей середнього 
дошкільного віку засобами рухливих ігор». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 
професор Цвєткова Ганна Георгіївна. 

41. Дмитрук Наталія Петрівна, «Розвиток соціальних контактів дітей молодшого 

дошкільного віку в процесі ігрової діяльності». Науковий керівник: кандидат філософських 

наук Скрипнікова Софія Віталіївна. 

42. Дубовая Ольга Василівна, «Формування основ здорового способу життя у дітей старшого 
дошкільного віку засобом рухливих ігор». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 
доцент Шулигіна Раїса Андріївна. 

43. Дубровська Олександра Володимирівна, «Розвиток емоційної сфери у дітей молодшого 

дошкільного віку засобом лялькового театру». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Войналович Олександра Олександрівна. 

44. Дудік Юлія Василівна, «Формування гуманності старших дошкільників в ігровій 

діяльності». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Лещенко 

Наталія Анатоліївна. 
45. Зайцева Валерія Володимирівна, «Розвиток творчого потенціалу дітей старшого 

дошкільного віку засобом нетрадиційних технік малювання». Науковий керівник: доктор 
психологічних наук, професор Калмикова Лариса Олександрівна. 

46. Зварич Карина Олександрівна, «Формування у дітей старшого дошкільного віку 
ціннісного ставлення до природи засобом пейзажного мистецтва». Науковий керівник: 



кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Раїса Андріївна. 

47. Зелена Ірина Сергіївна, «Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку 

засобом рухливих ігор». Науковий керівник: кандидат філософськиї наук, старший 

викладач Буряк-Стефанова Наталія Борисівна. 

48. Зулінська Марія Олександрівна, «Розвиток критичного мислення старших дошкільників 
засобами інтегрованого навчання». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 
професор Цвєткова Ганна Георгіївна. 

49. Іваненко Юлія Володимирівна, «Формування уявлень у дітей раннього віку про 

предмети навколишньої дійсності засобом театралізованої діяльності». Науковий керівник: 

кандидат філософськиї наук, доцент Дорога Алла Євгенівна. 
50. Іванова Іванна Іванівна, «Розвиток інтелектуального потенціалу старших дошкільників 

засобами ЛЕГО-технологій». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 
Цвєткова Ганна Георгіївна. 

51. Ільяш Ольга Володимирівна, «Забезпечення наступності між дошкільною та початковою 
освітою засобом LEGO-технологій». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 
доцент Чайченко Валентина Федорівна. 

52. Капленко Вікторія Вікторівна, «Психолого-педагогічні умови подолання конфліктів у 

дітей старшого дошкільного віку засобом казкотерапії». Науковий керівник: кандидат 

філософськиї наук, доцент Дорога Алла Євгенівна. 

53. Каракай Анастасія Вікторівна, «Формування стресостійкості у дітей старшого 
дошкільного віку засобами арт-терапії». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 
доцент Войтовська Оксана Миколаївна. 

54. Кващенко Тетяна Андріївна, «Адаптація дітей раннього віку до умов закладу дошкільної 

освіти засобами ігрової діяльності». Науковий керівник: доктор філософських наук, 

професор Герасимова Ельвіра Миколаївна. 

55. Клюєнко Олена Миколаївна, «Адаптація дітей раннього віку до умов закладу дошкільної 

освіти». Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Магеря Олег Петрович. 

56. Ковальчук Світлана Анатолівна, «Розвиток уваги у дітей раннього віку в процесі занять 

за методикою Марії Монтесорі». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Лобанчук Олена Анатоліївна. 

57. Колесник Олена Володимирівна, «Формування основ соціальної активності старших 

дошкільників у процесі організації родинних свят». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Войналович Олександра Олександрівна. 

58. Колеснікова Катерина Віталіївна, «Готовність дітей старшого дошкільного віку до 

навчання у школі». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Войналович 

Олександра Олександрівна. 
59. Колодій Діана Сергіївна, «Тренінгові заняття як засіб підвищення кваліфікації 

дошкільних працівників з розвитку пізнавальної активності дітей раннього віку». Науковий 
керівник: кандидат педагогічних наук, професор Васютіна Тетяна Миколаївна. 

60. Коновалова Надія Олександрівна, «Формування комунікативної компетентності 
старших дошкільників в умовах білингвального середовища». Науковий керівник: доктор 
педагогічних наук, професор Цвєткова Ганна Георгіївна. 

61. Корець Іванна Миколаївна, «Розвиток фізичних якостей дітей старшого дошкільного 
віку засобом рухливої гри». Науковий керівник: доктор філософських наук, професор 
Герасимова Ельвіра Миколаївна. 

62. Корольова Наталія Володимирівна, «Розвиток емоційних почуттів старших 
дошкільників засобами народної гри». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 
доцент Войналович Олександра Олександрівна. 

63. Кравець Віталіна Вікторівна, «Особливості методичної підготовки здобувачів 
спеціальності «Дошкільна освіта» до виховання у дітей дошкільного віку естетичних 
почуттів під час прогулянок в природу». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 
професор Васютіна Тетяна Миколаївна. 

64. Кравчук Крістіна Олегівна, «Подолання тривожності у дітей раннього віку засобами 



казкотерапії». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Цвєткова Ганна 
Георгіївна. 

65. Крапивна Оксана Олексіївна, «Розвиток пізнавальної активності дітей раннього віку в 
умовах розвивально-ігрового  середовища». Науковий керівник: доктор філософських 
наук, професор Герасимова Ельвіра Миколаївна. 

66. Кулибаба Дарія Володимирівна, «Розвиток уваги у дітей раннього віку в процесі занять 
за методикою Марії Монтесорі». Науковий керівник: кандидат філософськиї наук, доцент 
Дорога Алла Євгенівна. 

67. Кухарчук Ірина Олексіївна, «Формування соціальної активності старших дошкільників 
засобами ігрової діяльності». Науковий керівник: кандидат філософськиї наук, доцент 
Дорога Алла Євгенівна. 

68. Кучеренко Анастасія Сергіївна, «Наступність закладу дошкільної освіти та початкової 
школи у формуванні соціальної компетенції дітей засобами сімейних традицій». Науковий 
керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Ходунова Вікторія Леонідівна. 

69. Кушніровська Катерина Олександрівна, «Формування валеологічних уявлень у дітей 
старшого дошкільного віку засобом казки». Науковий керівник: кандидат педагогічних 
наук, доцент Левінець Наталія Валентинівна. 

70. Латюк Олександр Анатолійович, «Формування у дітей старшого дошкільного віку 
навичок здорового способу життя в процесі взаємодії ЗДО і сім’ї». Науковий керівник: 
кандидат психологічних наук, старший викладач Товкач Ірина Євгеніївна. 

71. Левченко Марія Володимирівна, «Економічне виховання дітей старшого дошкільного 
віку в сюжетно-рольовій грі». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 
Довбня Софія Олегівна. 

72. Лисюк Мар'яна Сергіївна, «Розвиток зв’язного мовлення у дітей середнього дошкільного 
віку засобами мнемотехнік». Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор 
Панасенко Еліна Анатоліївна. 

73. Литвин Вікторія Анатоліївна, «Формування навичок здорового способу життя у дітей 
старшого дошкільного віку засобом інноваційних технологій». Науковий керівник: 
кандидат педагогічних наук, професор Богініч Ольга Любомирівна. 

74. Літинська Наталія Олегівна, «Адаптація дітей раннього віку до умов закладу дошкільної 
освіти». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Лобанчук Олена 
Анатоліївна. 

75. Лобачивець Юлія Володимирівна, «Формування емоційного здоров'я дітей старшого 
дошкільного віку засобами казкотерапії». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 
професор Богініч Ольга Любомирівна. 

76. Логвиненко Анна Володимирівна, «Виховання патріотичних почуттів у старших 

дошкільників у процесі ознайомлення з рідним краєм». Науковий керівник: кандидат 

філософськиї наук, старший викладач Буряк-Стефанова Наталія Борисівна. 

77. Лясковець Альона Володимирівна, «Розвиток творчої уяви дітей старшого дошкільного 

віку засобом театралізованих ігор». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Лобанчук Олена Анатоліївна. 

78. Маєрчук Наталія Вікторівна, «Розвиток соціальної компетентності дітей різновікової 

групи засобом сюжетно-рольової гри». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Шулигіна Раїса Андріївна. 

79. Мазур Лілія Віталіївна, «Формування сімейних цінностей у дітей старшого дошкільного 

віку засоами дитячої літератури». Науковий керівник: доктор психологічних наук, 

професор Панасенко Еліна Анатоліївна. 

80. Малафєєва Катерина Дмитрівна, «Адаптація дітей раннього віку до умов закладу 

дошкільної освіти». Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Герасимова 

Ельвіра Миколаївна. 

81. Малихіна Аліна Олександрівна, «Подолання гіперактивності у дітей старшого 

дошкільного віку засобами арттерапії». Науковий керівник: доктор психологічних наук, 

професор Панасенко Еліна Анатолієвна. 



82. Маркович Софія Ігорівна, «Формування екологічної свідомості у дітей старшого 

дошкільного віку засобаи фенологічних спостережень». Науковий керівник: доктор 

психологічних наук, професор Панасенко Еліна Анатоліївна. 

83. Мартиненкова Юлія Володимирівна, «Розвиток творчих здібностей дітей середнього 

дошкільного віку нетрадиційними техіками малювання». Науковий керівник: доктор 

психологічних наук, професор Панасенко Еліна Анатоліївна. 

84. Мелещенко Альона Сергіївна, «Розвиток пізнавальної активності дітей старшого 

дошкільного віку засобами ігрових освітніх технологій». Науковий керівник: доктор 

психологічних наук, професор Панасенко Еліна Анатоліївна. 

85. Мірошніченко Людмила Борисівна, «Формування моральних якостей старших 

дошкільників засобом художніх творів В.О. Сухомлинського». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Шулигіна Раїса Андріївна. 

86. Мойсеєнко Олена Володимирівна, «Адаптація дітей раннього віку до умов закладу 

дошкільної освіти засобами ігрової діяльності». Науковий керівник: кандидат 

філософських наук Скрипнікова Софія Віталіївна. 

87. Морміль Катерина Тарасівна, «Розвиток уяви дітей старшого дошкільного віку в процесі 

образотворчої діяльності». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Лобанчук Олена Анатоліївна. 

88. Мороз Катерина Сергіївна, «Розвиток творчого потенціалу дітей старшого дошкільного 

віку засобами нетрадиційних технік малювання». Науковий керівник: доктор 

психологічних наук, професор Калмикова Лариса Олександрівна. 

89. Мухіна Наталія Анатоліївна, «Особливості гендерної соціалізації дітей старшого 

дошкільного віку засобами ігрової діяльності». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, професор Шкурко Іван Іванович. 

90. Назаренко Вікторія Олегівна, «Розвиток фантазії у дітей старшого шкільного віку 

засобом українських народних казок». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Лобанчук Олена Анатоліївна. 

91. Назарчук Марина Вікторівна, «Профілактика і подолання тривожності дітей старшого 

дошкільного віку засобами арт-терапії». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Лобанчук Олена Анатоліївна. 

92. Некращук Юлія Леонідівна, «Естетичне виховання дітей старшого дошкільного віку 

засобом нетрадиційних технік малювання». Науковий керівник: кандидат філософських 

наук, доцент Магеря Олег Петрович. 

93. Олейник Вікторія Олегівна, «Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку 

засобами образотворчого мистецтва». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Лобанчук Олена Анатоліївна. 

94. Олійник Світлана Сергіївна, «Розвиток пам’яті дітей старшого дошкільного віку 

засобами дидактичних ігор». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Лобанчук Олена Анатоліївна. 

95. Ониськевич Ілона Валентинівна, «Подолання тривожності у дітей раннього віку 

засобами казкотерапії». Науковий керівник: доктор філософських наук, професор 

Герасимова Ельвіра Миколаївна. 

96. Онофрійчук Анна Анатолівна, «Формування доброзичливого ставлення до однолітків у 

дітей старшого дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри». Науковий керівник: 

кандидат психологічних наук, доцент Гальченко Вікторія Миколаївна. 

97. Опак Марина Михайлівна, «Естетичне виховання дітей старшого дошкільного віку 

засобами музично-театральної діяльності». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, професор Шкурко Іван Іванович. 

98. Осіпова Оксана Борисівна, «Розвиток діалогічного мовлення у дітей старшого 

дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, професор Шкурко Іван Іванович. 

99. Осіян Ірина Михайлівна, «Розвиток фантазії у дітей раннього віку засобом українських 

народних казок». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Войналович 



Олександра Олександрівна. 

100. Остапчук Юлія Віталіївна, «Виховання моральних цінностей у дітей у старшого 

дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Войналович Олександра Олександрівна. 

101. Павленко Дарина Сергіївна, «Моральне виховання дітей старшого дошкільного віку 

засобом традицій родинно-побутової культури». Науковий керівник: кандидат 

філософськиї наук, доцент Дорога Алла Євгенівна. 

102. Петрусенко Анжеліка Валеріївна, «Формування навичок ліплення у дітей молодшого 

дошкільного віку в процесі проектної діяльності». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Войналович Олександра Олександрівна. 

103. Питомець Надія Володимирівна, «Формування основ здорового способу життя у дітей 

старшого дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат філософських наук 

Скрипнікова Софія Віталіївна. 

104. Подлегаєва Катерина Сергіївна, «Формування природничо-екологічної компетенції у 

дітей старшого дошкільного віку під час спостережень в природі». Науковий керівник: 

кандидат філософських наук, доцент Коннов Олександр Федорович. 

105. Присяжна Дарина Володимирівна, «Розвиток творчої уяви дітей старшого дошкільного 

віку засобом театралізованих ігор». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

професор Шкурко Іван Іванович. 

106. Прозапас Анна Олексіївна, «Формування навичок ефективного запам'ятовування у дітей 

старшого дошкільного віку засобами мнемотехніки». Науковий керівник: доктор 

психологічних наук, професор Калмикова Лариса Олександрівна. 

107. Рарога Євгенія Юріївна, «Сенсорний розвиток дітей молодшого дошкільного віку 

засобами образотворчого мистецтва». Науковий керівник: кандидат філософських наук, 

доцент Коннов Олександр Федорович. 

108. Речинська Олександра Олександрівна, «Виховання самостійності у дітей середнього 

дошкільного віку засобом рухливих ігор». Науковий керівник: кандидат філософськиї 

наук, старший викладач Буряк-Стефанова Наталія Борисівна. 

109. Рокітянська Тамара Олегівна, «Подолання тривожності у дітей старшого дошкільного 

віку засобом арт-терапії». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Шулигіна Раїса Андріївна. 

110. Рудих Надія Ігорівна, «Формування моральних почуттів у старших дошкільників засобом 

народної казки». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Лобанчук Олена 

Анатоліївна. 

111. Савицька Тетяна Григорівна, «Адаптація дітей раннього віку до умов закладу 

дошкільної освіти». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Лобанчук 

Олена Анатоліївна. 

112. Сахно Наталія Олександрівна, «Формування моральних почуттів у старших 

дошкільників засобом народної казки». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

професор Шкурко Іван Іванович.  
113. Сидоренко Єлизавета Миколаївна, «Формування основ національно-культурної 

ідентичності старших дошкільників». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, 
професор Цвєткова Ганна Георгіївна. 

114. Синиця Анастасія Ігорівна, «Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку 
засобами образотворчого мистецтва». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, 
старший викладач Товкач Ірина Євгеніївна. 

115. Сиплива Олена Анатоліївна, «Розвиток пізнавальної активності дітей раннього віку в 

умовах розвивально-ігрового середовища». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Лобанчук Олена Анатоліївна. 

116. Слєсарєва Ніна Вікторівна, «Формування моральних почуттів у старших дошкільників 

засобами народної казки». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Козак 

Людмила Василівна. 

117. Смєтова Тетяна Володимирівна, «Формування екологічної свідомості у дітей старшого 



дошкільного віку засобом екскурсії в природу». Науковий керівник: доктор педагогічних 

наук, доцент Козак Людмила Василівна. 

118. Старостенко Станіслав Анатолійович, «Виховання толерантного ставлення дітей 

середнього дошкільного віку до однолітків». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Шевченко Андрій Федорович. 

119. Сусанова Віта Олександрівна, «Формування елементів грамоти у дітей середнього 

дошкільного віку засобом методики Л. Шелестової». Науковий керівник: кандидат 

філософських наук, доцент Магеря Олег Петрович. 

120. Тележенко Ольга Ігорівна, «Розвиток логічного мислення у дітей старшого дошкільного 
віку засобом LEGO-технологій». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 
Шулигіна Раїса Андріївна. 

121. Халамейда Катерина Андріївна, «Профілактика  і подолання тривожності у дітей 

старшого дошкільного віку засобами гри-терапії». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, професор Шкурко Іван Іванович. 

122. Харлан Антоніна Володимирівна, «Формування у дітей старшого дошкільного віку 

ціннісного ставлення до природи засобом мистецтва». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Шевченко Андрій Федорович. 

123. Цибулько Світлана Петрівна, «Формування культури спілкування у дітей старшого 

дошкільного віку засобами казкотерапії». Науковий керівник: доктор філософських наук, 

професор Кивлюк Ольга Петрівна. 

124. Чернишова Олена Дмитрівна, «Формування самооцінки дитини старшого дошкільного 

віку в процесі ігрової діяльності». Науковий керівник: кандидат філософськиї наук, доцент 

Дорога Алла Євгенівна. 
125. Чжан Дань, «Формування соціально-комунікативних навичок дітей старшого 

дошкільного віку в процесі ігрової діяльності». Науковий керівник: доктор педагогічних 
наук, доцент Войтовська Оксана Миколаївна. 

126. Шевченко Надія Іванівна, «Формування сенсорних еталонів у дітей раннього віку 

засобом дидактичних ігор». Науковий керівник: доктор філософських наук, професор 

Кивлюк Ольга Петрівна. 

127. Шиманська Євгенія Юріївна, «Педагогічні умови розвитку художньо-творчих 

здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами образотворчого мистецтва». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Лобанчук Олена Анатоліївна. 

128. Шляпіна Юлія Дмитрівна, «Виховання шанобливого ставлення до батьків у дітей 

старшого дошкільного віку». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент 

Кушнірук Світлана Анатоліївна. 

129. Шостацька Ярослава Валеріївна, «Формування культури спілкування у дітей старшого 

дошкільного віку засобом гри». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент 

Кушнірук Світлана Анатоліївна. 

130. Шульга Ганна Петрівна, «Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у 

школі». Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Магеря Олег Петрович. 

131. Якименко Тетяна Віталіївна, «Розвиток творчої уяви дітей старшого дошкільного віку 

засобом театралізованих ігор». Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент 

Магеря Олег Петрович. 

132. Яковлева Таїсія Миколаївна, «Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку 

засобами художньої літератури». Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент 

Магеря Олег Петрович. 

133. Яковлєва Ксенія Володимирівна, «Збагачення словника дітей середнього дошкільного 

віку експресивною лексикою засобом української народної казки». Науковий керівник: 

кандидат філософських наук, доцент Магеря Олег Петрович. 

 

 

 



 
Підсекція 2. Європейські цінності для сталого розвитку дитини дошкільного віку 

13.00, форма проведення: online  

1. Агденіз Євгенія Олегівна, «Формування самооцінки старших дошкільників засобом 

художньої літератури». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент 

Гальченко Вікторія Миколаївна. 

2. Антонюк Наталія Юріївна, «Формування основ здорового способу життя у дітей 

старшого дошкільного віку». Науковий керівник: асистент Отченко Галина Володимирівна. 

3. Анухіна Ніна Миколаївна, «Адаптація дітей раннього віку до умов закладу дошкільної 

освіти». Науковий керівник: асистент Сняткова Тетяна Миколаївна. 

4. Артеменко Марія Анатоліївна, «Формування мовленнєвої активності дітей старшого 

дошкільного віку в процесі інтерактивного навчання». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Рейпольська Ольга Дмитрівна. 

5. Безкоровайна Олена Юріївна, «Формування самооцінки старших дошкільників у процесі 

творчої діяльності». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Войтовська 

Оксана Миколаївна. 

6. Безпала Олена Володимирівна, «Виховання гуманних почуттів у дітей старшого 

дошкільного віку засобом української народної іграшки». Науковий керівник: асистент 

Сняткова Тетяна Миколаївна. 

7. Бичова Оксана Василівна, «Розвиток творчих здібностей у дітей середнього дошкільного 

віку в процесі пізнання довкілля». Науковий керівник: доктор філософських наук, професор 

Гомілко Ольга Євгенівна. 

8. Білоцерковська Валентина Леонідівна, «Національне виховання дітей середнього 

дошкільного віку шляхом ознайомлення з традиціями і культурою українського народу». 

Науковий керівник: асистент Сняткова Тетяна Миколаївна. 

9. Бондар Катерина Сергіївна, «Формування готовності дітей старшого дошкільного віку до 

шкільного навчання». Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Гомілко 

Ольга Євгенівна. 

10. Бондаренко Анна Миколаївна, «Розумове виховання дітей старшого дошкільного віку 

засобом інтелектуальної гри». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, викладач 

Семенча Людмила Григорівна. 

11. Боярчук Катерина Сергіївна, «Творча гра як засіб соціалізації дітей старшого 

дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Себало 

Людмила Ігорівна. 

12. Буздиган Анна Борисівна, «Розвиток логічного мислення дітей середнього дошкільного 

віку засобом дидактичної гри». Науковий керівник: асистент Топалова Марія Борисівна. 

13. Ващук Тетяна Янівна, «Розвиток пізнавальних здібностей молодших дошкільників 

засобом дидактичних ігор». Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент 

Воловенко Ірина Володимирівна. 

14. Вінійчук Мар’яна Олександрівна, «Формування дружніх взаємин у дітей старшого 

дошкільного віку в процесі ігрової діяльності». Науковий керівник: асистент Сняткова 

Тетяна Миколаївна. 

15. Вождаєнко Юлія Леонідівна, «Формування гуманістичних взаємин у старших 

дошкільників засобом художніх творів». Науковий керівник: доктор філософських наук, 

професор Гомілко Ольга Євгенівна. 

16. Волощук Ірина Юріївна, «Розвиток експресивного мовлення старших дошкільників у 

процесі ознайомлення з навколишнім світом». Науковий керівник: асистент Топалова 

Марія Борисівна. 

17. Вятчаніна Дарина Олексіївна, «Педагогічні умови ознайомлення дітей дошкільного віку 

з правилами безпечної поведінки у побуті». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Себало Людмила Ігорівна. 



18. Гайдемська Анна Вадимівна, «Виховання у старших дошкільників патріотичних почуттів 

засобом народної рухливої гри». Науковий керівник: асистент Павлючок Микола 

Миколайович. 

19. Галкіна Поліна Романівна, «Формування у дітей старшого дошкільного віку емоційно-

ціннісного ставлення до природного довкілля засобом екскурсії». Науковий керівник: 

кандидат психологічних наук, викладач Грузинська Ірина Миколаївна. 

20. Гончаров Геннадій Анатолійович, «Формування правильної постави у дітей середнього 

дошкільного віку засобами оздоровчих технологій». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, професор Богініч Ольга Любомирівна. 

21. Гречана Анастасія Вікторівна, «Формування позитивної життєвої перспективи у дітей 

дошкільного віку з постраждалих сімей засобами арт-терапії». Науковий керівник: асистент 

Топалова Марія Борисівна. 

22. Дем’янчук Катерина Василівна, «Розвиток творчих здібностей дітей старшого 

дошкільного віку засобом нетрадиційних технік малювання». Науковий керівник: асистент 

Отченко Галина Володимирівна. 

23. Добробабенко Анастасія Ігорівна, «Формування логічного мислення у дітей старшого 

дошкільного віку засобами комп’ютерних ігор». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Франчук Наталія Петрівна. 

24. Довгопол Аліна Олександрівна, «Формування математичної компетентності старших 

дошкільників із забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Чайченко Валентина Федорівна. 

25. Долга Олена Володимирівна, «Розвиток зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного 

віку засобом сюжетно-рольовій грі». Науковий керівник: асистент Топалова Марія 

Борисівна. 

26. Доценко Тетяна Олександрівна, «Соціалізація дітей старшого дошкільного віку засобами 

творчих ігор». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Себало Людмила 

Ігорівна. 

27. Єгорова Інна Вікторівна, «Розвиток фізичних якостей у дітей дошкільного віку за 

технологією М. М. Єфименка». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Себало Людмила Ігорівна. 

28. Завальна Світлана Володимирівна, «Виховання основ екологічної культури у дітей 

старшого дошкільного віку засобами казки». Науковий керівник: доктор філософських 

наук, професор Герасимова Ельвіра Миколаївна 

29. Задорожна Ольга Миколаївна, «Подолання агресивних проявів у дітей старшого 

дошкільного віку засобами арт-терапії». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, 

доцент Гальченко Вікторія Миколаївна. 

30. Закревська Анастасія Сергіївна, «Виховання у старших дошкільників з агресивною 

поведінкою поважного ставлення до однолітків засобом авторської казки». Науковий 

керівник: кандидат психологічних наук, викладач Семенча Людмила Григорівна. 

31. Замуангана Фоло Ольга Миколаївна, «Розвиток словника старших дошкільників у 

процесі ігрової діяльності». Науковий керівник: доктор філософських наук, професор 

Терепищий Сергій Олександрович. 

32. Зварищук Вікторія Валеріївна, «Формування естетичного ставлення дітей старшого 

дошкільного віку до декоративно-ужиткового мистецтва на заняттях з образотворчого 

мистецтва». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Ходунова Вікторія 

Леонідівна. 

33. Зубрій Наталія Леонідівна, «Сенсорний розвиток дітей старшого дошкільного віку 

засобом образотворчої діяльності». Науковий керівник: доктор філософських наук, 

професор Герасимова Ельвіра Миколаївна. 

34. Івченко Наталія Юріївна, «Розвиток рухової активності дітей старшого дошкільного віку 

засобами рухливих ігор». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шеремет 

Інна Володимирівна. 



35. Кандиболоцька Оксана Михайлівна, «Виховання моральних якостей дітей середнього 

дошкільного віку засобами театралізованих ігор». Науковий керівник: асистент Отченко 

Галина Володимирівна. 

36. Катюшина Катерина Сергіївна, «Виховання соціально доцільної поведінки у 

гіперактивних дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри». 

Науковий керівник: асистент Топалова Марія Борисівна. 

37. Кішкевич Софія Василівна, «Формування у дітей старшого дошкільного віку 

світоглядних уявлень засобами сучасної іграшки». Науковий керівник: старший викладач 

Поліщук Катерина Миколаївна. 

38. Клен Ярослава Юріївна, «Розвиток у дітей старшого дошкільного віку творчих здібностей 

у руховій діяльності засобами проблемно-пошукових ситуацій». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, професор Богініч Ольга Любомирівна. 

39. Клименко Людмила Володимирівна, «Виховання допитливості старших дошкільників у 

процесі дослідно-пошукової діяльності». Науковий керівник: асистент Топалова Марія 

Борисівна. 

40. Коваленко Юлія Михайлівна, «Формування монологічної компетентності засобами 

переказування творів художньої літератури дітьми старшого дошкільного віку». Науковий 

керівник: кандидат психологічних наук, старший викладач Товкач Ірина Євгенівна. 

41. Коваль Каріна Віталіївна, «Виховання ціннісного ставлення до здоров'я у дітей старшого 

дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шеремет Інна 

Володимирівна. 

42. Колосовська Надія Романівна «Соціалізація дітей старшого дошкільного віку засобами 

ігрової діяльності». Науковий керівник: старший викладач Поліщук Катерина Миколаївна. 

43. Краузе Евеліна Рудольфівна, «Виховання основ духовності старших дошкільників 

засобами української народної педагогіки». Науковий керівник: доктор філософських наук, 

професор Семенюк Наталія Вікторівна. 

44. Кревська Карина Вадимівна, «Формування соціально-комунікативної компетенції у дітей 

старшого дошкільного віку в процесі сюжетно-рольових ігор». Науковий керівник: 

асистент Сняткова Тетяна Миколаївна.  

45. Крук Іванна Богданівна, «Розвиток емоцій і почуттів у старших дошкільників засобом 

казки». Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Герасимова Ельвіра 

Миколаївна. 

46. Крук Юлія Віталіївна, «Формування працелюбності старших дошкільників засобами 

фольклору». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, викладач Семенча 

Людмила Григорівна. 

47. Кулакова Юлія Андріївна, «Адаптація дітей молодшого дошкільного віку до умов 

закладу дошкільної освіти в процесі ігрової діяльності». Науковий керівник: доктор 

педагогічних наук, доцент Войтовська Оксана Миколаївна 

48. Куліш Надія Сергіївна, «Педагогічні умови формування у дітей старшого дошкільного 

віку навичок здоров’язбережувальної поведінки». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Левінець Наталія Валентинівна. 

49. Кухарчук Катерина Олександрівна, «Розвиток креативності у дітей старшого 

дошкільного віку засобами ейдетики». Науковий керівник: асистент Отченко Галина 

Володимирівна. 

50. Куцюруба Анастасія Сергіївна, «Формування часових уявлень у дітей 6-го року життя 

засобами ЛЕГО-технологій». Науковий керівник: старший викладач Волощенко Наталія 

Олександрівна. 

51. Кушнеренко Марія Олександрівна, «Формування упевненості в собі у дітей старшого 

дошкільного віку засобами ігрової діяльності». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, викладач Грузинська Ірина Миколаївна. 



52. Лановик Ірина Іванівна, «Розвиток творчих здібностей у дітей середнього дошкільного 

віку в процесі пізнання довкілля». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, 

доцент Чукавіна Тетяна Едуардівна. 

53. Липовенко Діана Русланівна, «Методика формування у дітей 6-7 років понять про 

властивості речовин засобом дослідів». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Васютіна Тетяна Миколаївна. 

54. Литвин Тетяна Іванівна, «Формування моральної поведінки старших дошкільників у 

процесі спілкування з однолітками». Науковий керівник: доктор філософських наук, 

професор Герасимова Ельвіра Миколаївна. 

55. Лученко Світлана Миколаївна, «Формування основ соціальної активності старших 

дошкільників засобами дитячої літератури». Науковий керівник: доктор філософських 

наук, професор Терепищий Сергій Олександрович. 

56. Любковська Вікторія Володимирівна, «Розвиток комунікативних здібностей дітей 

старшого дошкільного віку в процесі використання комп’ютерних засобів навчання». 

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Франчук Наталія Петрівна. 

57. Лютіна Юлія Олександрівна, «Формування комп’ютерної грамотності у дітей старшого 

дошкільного віку в процесі ігрової діяльності». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Франчук Наталія Петрівна. 

58. Мазур Ганна Віталіївна, «Профілактика захворювань органів дихання у дітей старшого 

дошкільного віку засобами дихальної гімнастики». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, професор Богініч Ольга Любомирівна. 

59. Малюк Сніжана Олександрівна, «Адаптація дітей молодшого дошкільного віку до умов 

закладу дошкільної освіти засобами ігрових технологій». Науковий керівник: старший 

викладач Поліщук Катерина Миколаївна. 

60. Мамай Тетяна Григорівна, «Розвиток емоцій у дітей середнього дошкільного віку 

засобами казки». Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Гомілко Ольга 

Євгенівна. 

61. Марченко Олена Віталіївна, «Формування моральних почуттів у дітей старшого 

дошкільного віку засобом сторітелінгу». Науковий керівник: викладач Савлук Галина 

Іванівна. 

62. Марченко Ольга Михайлівна, «Подолання конфліктів у дітей старшого дошкільного віку 

засобами казкотерапії». Науковий керівник: асистент Топалова Марія Борисівна. 

63. Михальчук Катерина Сергіївна, «Розвиток словника старших дошкільників у процесі 

ігрової діяльності». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Чукавіна 

Тетяна Едуардівна 

64. Миханюк Марія Миколаївна, «Взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї в мовленнєвій 

підготовці дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Мельничук Оксана Іванівна. 

65. Можаровська Наталія Олександрівна, «Розвиток вольових якостей дітей старшого 

дошкільного віку в навчально-ігровій діяльності». Науковий керівник: асистент Сняткова 

Тетяна Миколаївна. 

66. Мороз Надія Миколаївна, «Розвиток уваги у дітей молодшого дошкільного віку засобами 

літературних творів». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Войтовська 

Оксана Миколаївна. 

67. Назарчук Наталія Олександрівна, «Формування гендерної ідентичності у дітей старшого 

дошкільного віку засобами художньої літератури». Науковий керівник:  кандидат 

педагогічних наук, доцент Рейпольська Ольга Дмитрівна. 

68. Некрут Яніна Ігорівна, «Розвиток емоційно-вольової сфери дитини середнього 

дошкільного віку засобом казкотерапії». Науковий керівник: доктор філософських наук, 

професор Терепищий Сергій Олександрович. 



69. Нікітіна Валерія Володимирівна, «Розвиток художньо-творчої активності старших 

дошкільників засобами живопису». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Ходунова Вікторія Леонідівна. 

70. Німножко Марина Василівна, «Виховання культури поведінки старших дошкільників на 

матеріалі творів художньої літератури». Науковий керівник: доктор філософських наук, 

професор Семенюк Наталія Вікторівна. 

71. Олефіренко Анастасія Миколаївна, «Формування ціннісного ставлення у дітей старшого 

дошкільного віку до оточуючого світу в умовах закладу дошкільної освіти». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Рейпольська Ольга Дмитрівна. 

72. Олійник Діана Сергіївна, «Формування упевненості в собі у дітей старшого дошкільного 

віку в навчально-виховній діяльності». Науковий керівник: доктор філософських наук, 

професор Терепищий Сергій Олександрович. 

73. Павличенко Світлана Василівна, «Формування творчих навичок старших дошкільників 

засобами художньої праці». Науковий керівник: асистент Павлючок Микола Миколайович. 

74. Петренко Анна Олександрівна, «Формування читацьких інтересів у дітей старшого 

дошкільного віку в процесі ознайомлення з дитячою книгою». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, викладач Грузинська Ірина Миколаївна. 

75. Петрук Анастасія Ігоріна, «Виховання основ валеологічної культури у дітей старшого 

дошкільного віку в процесі взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Шеремет Інна Володимирівна. 

76. Петрушевська Вікторія Василівна, «Формування культури спілкування засобом бесіди 

за картиною у дітей середнього дошкільного віку». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, старший викладач Товкач Ірина Євгенівна. 

77. Печончик Ольга В'ячеславівна, «Розвиток мислення дітей старшого дошкільного віку 

засобом інтелектуальної гри». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, викладач 

Семенча Людмила Григорівна. 

78. Полубей Інна Іванівна, «Використання дидактичної гри у процесі формування основ 

фонетичної компетентності в дітей п’ятого року життя». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, старший викладач Товкач Ірина Євгенівна. 

79. Попадюк Вікторія Віталіївна, «Розвиток мовлення старших дошкільників засобами 

українського фольклору». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент 

Чукавіна Тетяна Едуардівна 

80. Попик Наталія Василівна, «Адаптація дітей раннього віку до умов закладу дошкільної 

освіти». Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент Матусевич Тетяна 

Володимирівна. 

81. Порохнюк Ольга Миколаївна, «Формування у дітей старшого дошкільного віку цілісної 

картини світу засобами ігрових технологій». Науковий керівник: старший викладач 

Поліщук Катерина Миколаївна. 

82. Прозорова Жанна Олександрівна, «Формування природничо-екологічної компетенції у 

дітей старшого дошкільного віку під час спостережень в природі». Науковий керівник: 

старший викладач Гордієць Ольга Вікторівна. 

83. Радзімовська Ірина Олександрівна, «Формування читацьких інтересів у дітей старшого 

дошкільного віку засобами використання ілюстративного матеріалу». Науковий керівник: 

доктор філософських наук, професор Семенюк Наталія Вікторівна. 

84. Рекало Альона Олександрівна, «Логіко-математичний розвиток дітей старшого 

дошкільного віку засобом дидактичних ігор». Науковий керівник: викладач Савлук Галина 

Іванівна. 

85. Рибарчук Яна Аліковна, «Розвиток креативності старших дошкільників засобом 

розважального малювання». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент 

Ходунова Вікторія Леонідівна. 



86. Роздорожна Марія Анатоліївна, «Розвиток пам’яті старших дошкільників засобами 

дидактичних ігор». Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Воловенко 

Ірина Володимирівна. 

87. Романова Вікторія Юріївна, «Запровадження педагогіки партнерства із забезпечення 

наступності між дошкільною та початковою освітою». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Чайченко Валентина Федорівна. 

88. Рудкіна Анастасія Миколаївна, «Виховання моральних якостей у дітей старшого 

дошкільного віку в процесі ознайомлення зі слов’янською міфологією». Науковий 

керівник: асистент Павлючок Микола Миколайович. 

89. Ряба Яна Сергіївна, «Виховання у дітей старшого дошкільного віку поваги до людей 

різних професій». Науковий керівник: асистент Топалова Марія Борисівна. 

90. Рябцева Анна Олегівна, «Формування навичок самообслуговування у дітей молодшого 

дошкільного віку під час організації режимних моментів». Науковий керівник: асистент 

Топалова Марія Борисівна. 

91. Савченко Віра Дмитрівна, «Подолання тривожності молодших дошкільників засобом 

казкотерапії». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Войтовська Оксана 

Миколаївна. 

92. Сайко Катерина Русланівна, «Соціалізація дітей молодшого дошкільного віку в процесі 

взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї». Науковий керівник: кандидат філологічних 

наук, доцент Воловенко Ірина Володимирівна. 

93. Сапатюк Ганна Володимирівна, «Формування зв’язного мовлення старших дошкільників 

у процесі театралізованої діяльності». Науковий керівник: старший викладач Волощенко 

Наталія Олександрівна. 

94. Семенюк Євгенія Олександрівна, «Виховання патріотизму старших дошкільників 

засобами народної педагогіки». Науковий керівник:  кандидат філософських наук, доцент 

Гайдич Наталія Миколаївна. 

95. Синельниченко Ганна Юріївна, «Моральне виховання дітей старшого дошкільного віку 

засобом авторської казки». Науковий керівник: асистент Сняткова Тетяна Миколаївна. 

96. Скуратівська Марія Миколаївна, «Соціалізація дітей старшого дошкільного віку засобом 

дитячої субкультури». Науковий керівник: старший викладач Поліщук Катерина Миколаївна. 

97. Сліпуха Юлія Юріївна, «Формування знань у дітей середнього дошкільного віку про 

професії засобом сюжетно-рольової гри». Науковий керівник: доктор філософських наук, 

професор Герасимова Ельвіра Миколаївна. 

98. Стець Єлізавета Сергіївна, «Психолого-педагогічні умови соціалізації дітей молодшого 

дошкільного віку в сім’ї». Науковий керівник: старший викладач Гордієць Ольга 

Вікторівна. 

99. Стирта Катерина Іванівна, «Розвиток вольових якостей молодших дошкільників у 

процесі проведення рухливих ігор». Науковий керівник: доктор філософських наук, 

професор Семенюк Наталія Вікторівна. 

100. Стовбун Любов Анатоліївни, «Соціалізація дітей четвертого року життя з аутизмом в 

умовах інклюзивної групи закладів дошкільної освіти». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Козак Тетяна Валентинівна. 

101. Стрілець Світлана Василівна, «Розвиток мислення старших дошкільників засобом 

дидактичної гри». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, доцент Войтовська 

Оксана Миколаївна. 

102. Субботіна Катерина Василівна, «Формування активного мовлення в дитини раннього віку 

засобом театралізованої діяльності». Науковий керівник: кандидат психологічних наук, 

старший викладач Товкач Ірина Євгенівна. 

103. Сургай Марина Степанівна, «Розвиток мислення дітей раннього віку засобом лего-

конструювання». Науковий керівник: кандидат філософських наук, старший викладач 

Артімонова Тетяна Петрівна. 



104. Тарасова Анастасія Олегівна, «Формування родинно-побутової компетенції у дітей 

старшого дошкільного віку засобами народної творчості». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, викладач Грузинська Ірина Миколаївна. 

105. Ткаченко Крістіна Олександрівна, «Виховання поваги до дорослих у дітей середнього 

дошкільного віку в процесі організації родинних свят». Науковий керівник: асистент 

Топалова Марія Борисівна. 

106. Трохименко Влада Олександрівна, «Моральне виховання дітей старшого дошкільного 

віку засобами ігрових технологій». Науковий керівник: асистент Топалова Марія Борисівна. 

107. Федченко Тетяна Олександрівна, «Виховання доброзичливого ставлення до однолітків у 

дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: старший викладач Гордієць Ольга 

Вікторівна. 

108. Ферт Ганна Володимирівна, «Збагачення словника дітей середнього дошкільного віку 

експресивною лексикою засобами української народної казки». Науковий керівник: 

асистент Отченко Галина Володимирівна. 

109. Фурманчук Лариса Анатоліївна, «Виховання толерантного ставлення дітей старшого 

дошкільного віку до однолітків в умовах закладу дошкільної освіти». Науковий керівник: 

доктор філософських наук, професор Герасимова Ельвіра Миколаївна. 

110. Хомич Інна Володимирівна, «Підготовка дітей старшого дошкільного віку до школи на 

засадах ідей Нової української школи». Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, 

доцент Рейпольська Ольга Дмитрівна. 

111. Цибульська Лідія Вікторівна, «Розвиток зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного 

віку в процесі ознайомлення з природою». Науковий керівник: кандидат філологічних наук, 

доцент Воловенко Ірина Володимирівна 

112. Чабан Василина Петрівна, «Формування у дітей старшого дошкільного віку інтересу до 

читання книг в умовах комп’ютерних технологій». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, старший викладач Товкач Ірина Євгенівна. 

113. Черкаська Ірина Вікторівна, «Розвиток емоційного сприйняття дітей молодшого 

дошкільного віку засобом лялькового театру». Науковий керівник: доктор філософських 

наук, професор Гомілко Ольга Євгенівна. 

114. Чижевська Юлія Анатоліївна, «Методика формування предметних умінь у дітей 6-7 років 

у сучасній практиці закладу дошкільної та загальної середньої освіти». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, професор Васютіна Тетяна Миколаївна. 

115. Чмора Юлія Григорівна, «Розвиток художньо-творчих здібностей дітей старшого 

дошкільного віку з особливими потребами засобами декоративного мистецтва». Науковий 

керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Козак Тетяна Валентинівна. 

116. Шершень Влада Вікторівна, «Формування соціально-комунікативних навичок дітей 

старшого дошкільного віку засобом творчої гри». Науковий керівник: кандидат 

психологічних наук, викладач Семенча Людмила Григорівна. 

117. Шиманська Люба Володимирівна, «Формування творчої активності дітей старшого 

дошкільного віку в процесі використання групових форм роботи». Науковий керівник: 

кандидат психологічних наук, викладач Грузинська Ірина Миколаївна. 

118. Юхименко Катерина Олексіївна, «Розвиток мислення старших дошкільників у процесі 

сюжетно-рольової гри». Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент 

Воловенко Ірина Володимирівна 

119. Юшкевич Анна В’ячеславівна, «Виховання почуття прекрасного у дітей старшого 

дошкільного віку на заняттях з ознайомлення із навколишнім світом». Науковий керівник: 

асистент Павлючок Микола Миколайович. 

120. Якименко Наталія Віталіївна, «Розвиток пізнавальної активності дітей старшого 

дошкільного віку з особливими потребами в ігровій діяльності». Науковий керівник: 

кандидат педагогічних наук, доцент Козак Тетяна Валентинівна. 



121. Янчук Надія Євгенівна, «Формування навичок соціальної поведінки дітей старшого 

дошкільного віку засобом сюжетно-рольової гри». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Мельничук Оксана Іванівна. 

122. Ярошик Юлія Миколаївна «Формування трудових навичок у дітей середнього 

дошкільного віку в процесі колективної праці». Науковий керівник: асистент Сняткова 

Тетяна Миколаївна. 

123. Ясинська Наталія Євгеніївна, «Активізація мовленнєвої діяльності дітей старшого 

дошкільного віку в процесі інтегрованих занять». Науковий керівник: кандидат 

педагогічних наук, доцент Мельничук Оксана Іванівна. 

 

Підсекція 3(аспіранти): Дошкільна освіта: формула організації наукових пошуків у 

контексті академічної доброчесності  

13.00, форма проведення: online  

1. Бондар Ірина Олегівна, «Формування у дітей старшого дошкільного віку ровесницьких 

стосунків: ресурс особистісного зростання». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Шулигіна Раїса Андріївна. 

2. Гладишенко Ганна Юріївна, «Формування позитивної «Я-концепції» у старших 

дошкільників засобом нетрадиційних технік зображувальної діяльності». 

3. Кошіль Тетяна Павлівна, «Педагогічний потенціал Lego-технологій у формування 

пізнавальної активності молодших школярів». Науковий керівник: доктор педагогічних 

наук, професор Цвєткова Ганна Георгіївна. 

4. Кузьменко Ірина Анатоліївна, «Особливості формування основ критичного мислення у 

дітей старшого дошкільного віку». Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор 

Цвєткова Ганна Георгіївна. 

5. Отченко Галина Володимирівна, «Художньо-конструктивна діяльність дітей старшого 

дошкільного віку: сутність та зміст проблеми». Науковий керівник: кандидат педагогічних 

наук, доцент Довбня Софія Олегівна. 

6. Савлук Галина Іванівна, «Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти». 

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Цвєткова Ганна Георгіївна. 

7. Сняткова Тетяна Миколаївна, «Профілактика синдрому госпіталізму в роботі з дітьми 

раннього віку». 

8. Топалова Марія Борисівна, «Творче використання педагогічної спадщини Василя 

Сухомлинського в сучасній практиці дошкільної освіти». 

 

СЕКЦІЯ 3 «Перлини наукового пошуку у психології» 
12.30. Форма проведення: онлайн 

1. Васильєв Адам Дмитрович «Особливості психологічного стану молоді в часі особистісної 

кризи», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Петрова А.С. 

2. Вихівська Оксана Миколаївна «Побудова професійного іміджу молодого психолога як 

необхідний етап професійної діяльності», науковий керівник – кандидат психологічних наук, 

доцент Зінько О.М. 

3. Довгоборська Ольга Олександрівна «Діагностика психоемоційного стану вагітних жінок 

та аналіз факторів ризику виникнення депресивних розладів у постнатальному періоді», 

науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Попелюшко Р.П. 

4. Лімонова Ванда Владиславівна «Засоби профілактики страхів у молодших школярів», 

науковий керівник – доктор пед. наук, професор Митник О.Я. 

5. Несвіт Костянтин Юрійович «Психологічні наслідки участі у військових діях», науковий 

керівник – кандидат психологічних наук, доцент Попелюшко Р.П. 

6. Стороженко Анастасія Валеріївна «Розвиток уваги дітей молодшого шкільного віку в 

освітньому процесі», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Чистяк О.В. 



7. Цигель Анна Володимирівна «Теоретичний аналіз проблеми формування готовності до 

материнства дівчат юнацького віку», науковий керівник – кандидат психологічних наук, 

доцент Томаржевська І.В. 

8. Ямна Вікторія Вікторівна «Теоретичний огляд проблеми готовності студентів-психологів 

до професійної діяльності», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент 

Попелюшко Р.П. 

 

СЕКЦІЯ 4 «Актуальні проблеми психології та педагогіки» 

12.30. Форма проведення: онлайн 

1. Адамюк Діана Сергіївна, тема доповіді: «Психологічні детермінанти тривожності 

підлітків», науковий керівник – викладач Лук’яненко М.М. 

2. Ільчишена Анастасія Володимирівна, тема доповіді: «Особливості розвитку 

самосвідомості у ранньому юнацькому віці», науковий керівник – викладач Лук’яненко М.М. 

3. Каліновська Тереза Станіславівна, тема доповіді: «Психологічні особливості розвитку 

особистості підлітка», науковий керівник – канд. психол. наук, доцент Боброва Л.Г. 

4. Капшученко Олександр Леонідович, тема доповіді: «Розвиток саногенного мислення в 

підлітковому та юнацькому віці», науковий керівник – канд. психол. наук, доцент Лапченко 

І.О. 

5. Кононенко Аліна Андріївна, тема доповіді: «Тривожність підлітка: причини виникнення та 

особливості її проявів», науковий керівник – докт. психол. наук, професор Приходько Ю.О. 

6. Кравцова Валерія Вадимівна, тема доповіді: «Розвиток уяви молодших школярів у 

навчально-виховному процесі», науковий керівник - канд. психол. наук, доцент Дзюбенко 

О.А. 

7. Кульгильдинова Каріна Рустанівна, тема доповіді «Теоретичний аналіз проблеми впливу 

гендерних стереотипів на професійне самовизначення старшокласників», науковий керівник 

– канд. психол. наук, доцент Лапченко І.О. 

8. Лисай Ірина Сергіївна, тема доповіді «Дослідження переважаючого виду пам’яті 

студентів», науковий керівник – викладач Лук’яненко М.М. 

9. Маленко Яна Петрівна, тема доповіді: «Психологічні особливості розвитку рівня домагань 

у ранньому юнацькому віці», науковий керівник – докт. психол. наук, професор Приходько 

Ю.О. 

10. Михальчук Наталія Іванівна, тема доповіді: «Теоретичний аналіз проблеми взаємозв’язку 

тривожності та спілкування у підлітковому віці», науковий керівник - канд. психол. наук, 

доцент Дзюбенко О.А. 

11. Мозолевська Анастасія Володимирівна, тема доповіді «Адаптація студентів-

першокурсників до навчання у вищих навчальних закладах», науковий керівник – канд. 

психол. наук, доцент Боброва Л.Г. 

12. Мостепан Катерина Василівна, тема доповіді: «Проблеми і ризики спілкування у 

підлітковому віці», науковий керівник – докт. пед. наук, професор Марусинець М. М. 

13. Олексюк Тетяна Євгеніївна, тема доповіді: «Соціально-психологічні чинники схильності 

до суїцидальної поведінки підлітків: теоретичний аспект», науковий керівник – канд. психол. 

наук, доцент Дубініна К.В. 

14. Пономаренко Владислава Володимирівна, тема доповіді: «Соціально-психологічні 

особливості кризи середнього віку», науковий керівник – докт. пед. наук, професор 

Марусинець М. М. 



15. Тарасова Катерина Ігорівна, тема доповіді: «Особливості прояву тривожності молодших 

школярів та підлітків», науковий керівник - канд. психол. наук, доцент Дзюбенко О.А. 

16. Філюхіна Марина Олександрівна, тема доповіді: «Особливості стресу в дорослому віці та 

засоби його подолання», науковий керівник – канд. психол. наук, доцент Дубініна К.В. 

17. Чайка Світлана Миколаївна, тема доповіді: «Інсомнія та когнітивно-біхевіористська 

теорія її подолання», науковий керівник - канд. психол. наук, доцент Євченко І. М. 

18. Шкудун Дар’я Сергіївна, тема доповіді: «Теоретичний аналіз проблеми переживання 

самотності в юнацькому віці», науковий керівник – канд. психол. наук, доцент Лапченко І.О. 

 

СЕКЦІЯ 5 «Образотворче мистецтво» 
14.30, форма проведення: онлайн  

1. Афанасенко Софія В’ячеславівна «Методи навчання дітей пейзажу у стилі імпресіонізм у 

художніх школах», науковий керівник - канд. пед. наук, доцент Руденко І.В. 

2. Бусько Ольга Петрівна «Методи навчання учнів ЗЗСО основам стилізації пейзажу», 

науковий керівник - ст. викладач Труш В.М. 

3. Денека Ірина Ігорівна «Формування в учнів позашкільних навчальних закладів умінь 

роботи з графічним планшетом», науковий керівник – ст. викладач Шалварова К.С. 

4. Єрмачихіна Валерія Олегівна «Формування в учнів ЗЗСО умінь трансформації пейзажного 

мотиву на уроках образотворчого мистецтва», науковий керівник – ст. викладач Цебенко Л.І. 

5. Золотаревич Олена Володимирівна  «Методика вивчення портретного жанру в системі 

неформальної освіти», науковий  керівник – ст. викладач Цебенко Л.І.  

6. Лазнюк Дар’я Юріївна «Навчання учнів закладів загальної середньої освіти пейзажу з 

високою лінією горизонту», науковий керівник - канд. пед. наук, доцент Руденко І.В. 

7. Максименко Аліна Максимівна «Навчання учнів ЗЗСО зображенню тварин на уроках 

образотворчого мистецтва», науковий керівник - ст. викладач Шалварова К.С. 

8. Мельник Анастасія Ігорівна «Навчання роботі м’якими матеріалами учнів позашкільних 

навчальних закладів», науковий керівник – ст. викладач Труш В.М. 

9. Мірошниченко Анастасія Олексіївна «Креативність» як інформаційний ресурс навчання 

образотворчого мистецтва у ЗЗСО», науковий керівник – докт. пед. наук, професор Шевнюк 

О.Л. 

10. Овсійчук Регіна Володимирівна  «Навчання учнів ЗЗСО відображенню настрою в 

пейзажі», науковий керівник – ст. викладач Карпенко В.А. 

11. Олексійчук Вікторія Миколаївна «Формування базових умінь створення перспективного 

зображення в учнів ЗЗСО», науковий  керівник – ст. викладач Цебенко Л.І.  

12. Петрик Ірина Василівна «Методика навчання учнів позашкільних навчальних закладів 

техніки петриківського розпису», науковий керівник – ст. викладач Шалварова К.С. 

13. Порховата Марина «Навчання учнів закладів загальної середньої освіти техніки колаж», 

науковий керівник – канд. пед. наук, доцент Руденко І.В. 

14. Смоляр Анна Сергіївна «Методика оволодіння основами пленерного живопису в 

позашкільних навчальних закладах», науковий керівник – ст. викладач Труш В.М. 

15. Федчук Аліна Миколаївна «Формування в учнів ЗЗСО умінь трансформації анімалістичних 

мотивів на уроках образотворчого мистецтва», науковий керівник – ст. викладач Карпенко 

В.А. 

 

СЕКЦІЯ 6 «Медико-біологічні та валеологічні науки» 

14.00, Форма проведення: онлайн 

1. Андреєва Катерина Сергіївна «Педагогічні умови виховання основ здорового способу 

життя учнів молодших класів засобами позакласної діяльності», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, старший викладач Ігнатенко С.А. 
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2. Заяц Дарія Олегівна «Застосування інтерактивних методів навчання для формування 

навичок здоров’язбереження у молодших школярів», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, старший викладач Ігнатенко С.А. 

3. Іонов Владислав Юрійович  «Формування мотивації до здорового способу життя в учнів 

старших класів засобами інтерактивного навчання»», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Шеремет І.В. 

4. Керусова Оксана Вікторівна «Методика використання фітнес-технологій як засобу 

покращення соматичного здоров’я учнів підліткового віку», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Шеремет І.В. 

5. Машковський Кирило Олександрович «Використання оздоровчо-реабілітаційної 

програми у процесі реабілітації дітей середнього шкільного віку, які часто хворіють на гострі 

респіраторні захворювання», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Білик 

В.Г. 

6. Папірний Сергій Олександрович  «Особливості формування життєвих компетентностей на 

уроках основ здоров’я», науковий керівник – старший викладач кафедри Челнокова М.С. 

7. Пугач Юлія Володимирівна «Підготовка вчителя основ здоров’я до використання плавання 

з метою корекції постави», науковий керівник – кандидат медичних наук, доцент 

Стельмахівська В.П. 

8. Ступка Владислав Юрійович «Фізичне здоров'я, його формування і значення», науковий 

керівник – старший викладач кафедри Казанцев А.О. 

 

СЕКЦІЯ 7  «Сучасна українська мова» 

14:00, форма проведення: онлайн 

1. Бірук Ірина Юріївна, «Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів 

засобами діалогічного мовлення», науковий керівник – канд.філолог.наук, професор 

Семеренко Г.В. 

2. Вознюк Таїсія Миколаївна, «Формування мовленнєвої компетентності  учнів початкової 

школи під час проведення нетрадиційних уроків», науковий керівник – канд.філолог.наук, 

професор Семеренко Г.В. 

3.  Волова Ганна Ігорівна, «Навчальні проєкти як засіб формування творчої активності 

молодших школярів», науковий керівник – канд.філолог.наук, професор Семеренко Г.В. 

4. Хомчак Марина Володимирівна, «Інтегроване навчання на уроках української мови та 

літературного читання як засіб формування предметної компетентності», науковий керівник 

–  канд. педагог. наук, доцент Чабайовська М. І. 

5. Шлода Ольга Миколаївна, «Дидактичні ігри як засіб формування фонетичної 

компетентності молодших школярів на уроках української мови», науковий керівник – канд. 

педагог. наук, доцент Чабайовська М. І. 

6. Литвиненко Яна Сергіївна, «Застосування інтерактивних технологій на уроках 

літературного читання  як засобу формування читацької компетентності», науковий керівник 

– кандидат педагогічних наук, доцент Чабайовська М. І. 

7. Максюк Олександра Ігорівна, «Формування читацької компетентності молодших 

школярів у процесі вивчення казки», науковий керівник  – канд. педагог. наук, доцент 

Чабайовська М. І. 

8. Клець Тетяна Олександрівна, «Формування мовленнєвої компетентності молодших 

школярів у роботі з прикметником», науковий керівник – канд.філолог.наук, доцент Литвин 

Л.П. 

9. Чехівська Юлія Петрівна, «Формування екологічної  свідомості молодших школярів 

засобами інтегрованих уроків», науковий керівник – канд.філолог.наук, доцент Литвин Л.П. 

10. Герда Ганна Анатоліївна, «Дидактичні ігри як засіб формування мовленнєвої 

компетентності  першокласників», науковий керівник – канд.філолог.наук, доцент Литвин 

Л.П. 



11. Голішевська Ольга Володимирівна, «Наочність як засіб розвитку пізнавального інтересу 

першокласників на уроках навчання грамоти», науковий керівник – канд.філолог.наук, 

доцент Литвин Л.П. 

12.  Селещук Марія Іванівна, «Естетичне виховання молодших школярів засобами творчості 

Олени Пчілки та Лесі Українки в позакласній роботі», науковий керівник – 

канд.філолог.наук, доцент Топіха В.А. 

13. Сніжко Крістіна Володимирівна, «Розвиток зв’язного мовлення першокласників засобами 

розвивального змісту навчання», науковий керівник – канд.філолог.наук, доцент Топіха В.А. 

14.  Грекул Вікторія Романівна, «Фраеологізми як засоби розвитку образного мовлення 

молодших школярів», науковий керівник – канд.філолог.наук, доцент Топіха В.А. 

15.  Джулай Тетяна Миколаївна, «Система творчих вправ як засіб розвитку розумової діяльності 

учнів початкової школи на уроках української мови», науковий керівник – 

канд.філолог.наук, доцент Топіха В.А. 

16.  Шевченко Вікторія Вікторівна, «Формування пізнавальної активності молодших 

школярів на уроках мистецтва», науковий керівник – канд.філолог.наук, доцент Топіха В.А. 

17.  Ржанова Ольга Ігорівна, «Розвиток обраного мислення молодших школярів на уроках 

образотворчого мистецтва», науковий керівник – канд.філолог.наук, доцент Топіха В.А. 

18.  Орел Світлана Сергіївна, «Формування естетичних почуттів у молодших школярів 

засобами мистецтва», науковий керівник – канд.філолог.наук, доцент Топіха В.А. 

19.  Сидорук Олена Олександрівна, «Організаційно-педагогічні умови інтеграції молодших 

школярів особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі», науковий 

керівник – канд.філолог.наук, доцент Топіха В.А. 

20.  Савченко Леся Адальбертівна, «Формування творчих умінь молодших школярів засобами  

інформаційних технологій», науковий керівник –канд.філолог.наук, доцент Топіха В.А. 

21.  Клевака Юлія Вікторівна, «Дидактична гра як засіб формування позитивної мотивації у 

молодших школярів», науковий керівник –  канд.філолог.наук, доцент Волошина В.В. 

22.  Зюкіна Лариса Володимирівна «Розвиток творчих здібностей першокласників засобами 

технології саморозвитку М. Монтессорі в освітньому процесі», науковий керівник – 

канд.філолог.наук, доцент Волошина В.В. 

23.  Ліннік Юлія Михайлівна, «Формування навичок бережливого ставлення до довкілля в 

учнів початкової школи засобом дидактичних ігор», науковий керівник – канд.філолог.наук,  

доцент Волошина В.В. 

24.  Мещеріна Алла Павлівна, «Розвиток розумових здібностей молодших школярів засобами 

LEGO-технологій», науковий керівник – канд.філолог.наук, доцент Волошина В.В. 

25.  Пономарьова Оксана Степанівна, «Розвиток розумових здібностей  молодших школярів 

засобами LEGO-технології», науковий керівник – канд.філолог.наук, доцент Волошина В.В. 

26.  Ходаківська Наталія Валеріївна, «Формування у молодших школярів вміння працювати в 

команді засобами інтерактивних методів навчання», науковий керівник – канд.філолог.наук,  

доцент Волошина В.В. 

27.  Ковган Аліна Олексіївна, «Ефективні методи та прийоми вивчення звуків та букв у 

першому класі», науковий керівник – канд. філол. н., доцент Волошина В.В. 

28.  Лєскова Тетяна Станіславівна, «Засоби розвитку діалогічного мовлення учнів 4 класу на 

уроках мови і читання», науковий керівник – канд.філолог.наук, доцент Волошина В.В. 

29.  Кислиця Олександра Станіславівна,« Критичне мислення як засіб формування 

мовленнєвої компетентності», науковий керівник – викладач Степанчук О.В. 

30.  Грибенюк Катерина Олександрівна, «Диференційований підхід як засіб формування 

читацької компетентності», науковий керівник – викладач Степанчук О.В. 

31.  Лисакова Катерина Сергіївна, ««Індивідуальний підхід у формувaнні читaцької 

компетентності  молодших школярів», науковий керівник – викладач Степанчук О.В. 

 

 



СЕКЦІЯ 8 «Інноваційні технології іншомовної підготовки молодших 

школярів» 

14:00, форма проведення: онлайн 

1. Безсмертна Антоніна Олександрівна, «Дидактична гра як засіб формування іншомовної 

граматичної компетенції учнів початкової школи», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Бернацька О.В. 

2. Вознюк Катерина Анатоліївна, «Формування фонетичної компетенції молодших школярів 

через використання пісенного матеріалу на уроках іноземної мови», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Бернацька О.В. 

3. Давидович Роксолана Василівна, «Виховання інтересу до вивчення іноземної мови при 

проведенні інтегрованих занять в початковій школі», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Лук'янчук С.Ф. 

4. Єзерська Анастасія Андріївна, «Використання інтерактивних засобів формування 

читацької компетенції молодших школярів на уроках іноземної мови», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Бернацька О.В. 

5. Жихарева Вікторія Володимирівна, «Гра як навчальна стратегія формування іншомовної 

мовленнєвої компетентності молодшого школяра», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Бернацька О.В. 

6. Завальніцька Надія Михайлівна, «Опанування іншомовним лексичним матеріалом в 

початковій школі за допомогою лексичних ігор», науковий керівник – кандидат педагогічних 

наук, доцент Комогорова М.І. 

7. Загребельна Вікторія Олегівна, «Особливості застосування ігрових технологій в процесі 

навчання іншомовного фонетичного матеріалу в початковій школі», науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Комогорова М.І. 

8. Овдієнко Мілена Валентинівна, «Реалізація принципу інтеграції з метою покращення 

мотивації до вивчення іноземної мови в початковій школі», науковий керівник  кандидат 

педагогічних наук, доцент Комогорова М.І. 

9. Панченко Анастасія Миколаївна, «Формування комунікативної компетенції методом 

рольових ігор на уроках іноземної мови в початковій школі», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Комогорова М.І. 

10. Пацина Анна Романівна «Формування іншомовної компетенції в мовленні молодшого 

школяра при застосуванні методу проектів», науковий керівник – кандидат педагогічних 

наук, доцент  Лук'янчук С.Ф. 

11. Прасол Тетяна Олександрівна, «Формування соціокультурної компетенції учнів 

початкової школи на уроках іноземної мови за допомогою ігрових технологій», науковий 

керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Бернацька О.В. 

12. Прохоренко Юлія Леонідівна, «Формування навичок читання на основі використання 

матеріалу казок на уроках іноземної мови в початковій школі», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Комогорова М.І. 

13. Савченко Валерія Валеріївна, «Удосконалення навичок іншомовного мовлення молодших 

школярів інтерактивними методами навчання», науковий керівник – кандидат педагогічних 

наук, доцент Лук'янчук С.Ф. 

14. Тарасюк Аліна Валеріївна, «Застосування сюжетно-рольової гри у навчанні усного 

діалогічного мовлення молодших школярів на уроках іноземної мови»,  науковий керівник – 

кандидат педагогічних наук, доцент Лук'янчук С.Ф. 



15. Товстенко Юлія Вікторівна, «Формування навичок писемного мовлення молодших 

школярів на уроках іноземної мови за допомогою наочності», науковий керівник – кандидат 

педагогічних наук, доцент Лук'янчук С.Ф. 

16. Труханова Євгенія Ігорівна, «Навчання іноземної лексики учнів початкової школи 

засобами інформаційних технологій», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, 

доцент Лук'янчук С.Ф. 

 


