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ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ 

№ ПІП доповідача Тема доповіді ЗВО Науковий керівник 

1 Пушкар Софія 

Олексіївна 

 

Особливості 

використання 

сучасних онлайн-

сервісів в 

освітньому процесі 

Нової української 

школи як засобу 

розвитку творчих 

здібностей 

молодших школярів 

 

Комунальний 

заклад 

«Нікопольський 

фаховий 

педагогічний 

коледж» 

Дніпропетровської 

обласної ради» 

 

Борисьонок Максим 

Олегович, викладач фахових 

методик початкової освіти 

м.т. 066-26-35-197 

Ел.адреса: 

b.maksim.ol.nik@gmail.com 

 

2 Рубаха 

Василина 

Вадимівна 

 

Роль особистісних 

якостей вчителя у 

формуванні 

особистості учнів 

Нової української 

школи 

 

Комунальний 

заклад вищої 

освіти «Луцький 

педагогічний 

коледж» 

Волинської 

обласної ради 

 

Борбич Наталія Віталіївна, 

проректор з навчальної 

роботи, кандидат 

педагогічних наук,  

м.т. 0959232420 

 

3 Вернигора  

Тетяна 

Олександрівна 

 

Актуальні 

проблеми 

дошкільної освіти: 

сучасне освітнє 

середовище 

 

Балаклійський 

педагогічний 

фаховий коледж 

Комунального 

закладу 

«Харківська 

гуманітарно-

педагогічна 

академія» 

 

Бовдуй Світлана Петрівна, 

методист, 

м.т. (050)5535580 

 

4 Івко 

Олександра 

Володимирівна 

 

Валеологічне 

виховання дітей 

дошкільного віку як 

фактор формування 

здорового способу 

життя 

 

Кременчуцький 

педагогічний 

коледж імені 

А.С.Макаренка 

 

Пєчка Лариса Євгеніївна, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент;  

М.т. 0506417239 

 

https://meet.google.com/bjw-ocip-xdj


5 Турик Наталя 

Олександрівна 

 

Відновлення 

українських 

традицій у 

сучасному світі  

 

Педагогічний 

фаховий коледж 

комунального 

закладу вищої 

освіти «Хортицька 

національна 

навчально-

реабілітаційна 

академія» 

Запорізької 

обласної ради 

 

Ткачук Тамара 

Олександрівна, викладач 

образотворчого мистецтва, 

«спеціаліст вищої категорії», 

старший викладач, м.т. 

0504845553 

 

6 Чечель Інна 

Валеріївна 

 

Стилізація й 

художній образ у 

портреті  

 

Педагогічний 

фаховий коледж 

комунального 

закладу вищої 

освіти «Хортицька 

національна 

навчально-

реабілітаційна 

академія» 

Запорізької 

обласної ради 

 

Єфімова Тетяна Леонідівна, 

викладач образотворчого 

мистецтва, викладач-

методист, м.т. 0684500113 

 

7 Золотаренко 

Тетяна 

Олександрівна 

Стан і перспективи 

організації 

змішаного та 

дистанційного 

навчання молодших 

школярів у 

сільських закладах 

загальної середньої 

освіти 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Васютіна Тетяна Миколаївна, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки та 

методики  початкового 

навчання  

8 Гнатченко 

Влада Юріївна 

 

Розвиток 

емоційного 

інтелекту 

молодших школярів  

 

Кременчуцький 

педагогічний 

коледж імені 

А.С.Макаренка 

 

Олійник Ірина Олексіівна, 

старший викладач кафедри 

педагогіки та психології 

початкової освіти,  

М.т. 0982024337 
 

9 Дерев’янко 

Анна 

Миколаївна 

 

 

Феномен щастя у 

вихованні 

молодшого 

школяра 

Кременчуцький 

педагогічний 

коледж імені 

А.С.Макаренка 

 

Олійник Ірина Олексіівна, 

старший викладач кафедри 

педагогіки та психології 

початкової освіти,  

М.т. 0982024337 

 

10 Коцур Наталія 

Анатоліївна  

 

Формування основ 

етичної культури 

молодших школярів 

засобами казки  

 

Комунальний 

заклад вищої 

освіти 

«Вінницький 

гуманітарно-

педагогічний 

коледж» 

Дровозюк Лідія Миколаївна, 

канд. пед. наук, доцент,  

моб. 0964457336,  

e-mail: 

lida.m.m11@gmail.com 

 



11 Голінська 

Тетяна 

Володимирівна 

Сучасний стан 

сформованості 

моральних 

цінностей учнів 

початкової школи 

під впливом мас-

медіа  

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Коханко Оксана Григорівна, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки та 

методики  початкового 

навчання 

12 Іванішак 

Анастасія 

Русланівна 

 

Створення 

природного 

розвивального 

середовища для 

дослідницько-

пошукової 

діяльності в закладі 

дошкільної освіти 

 

Красноградський 

педагогічний 

фаховий коледж 

«Харківська 

гуманітарно-

педагогічна 

академія» 

 

Пасічник Світлана 

Олексіївна, викладач 

окремих методик,  

м.т. 0994939927, 

ssvetlanapasechnik@gmail.com 

 

13 Старостенко 

Єлизавета 

Сергіївна 

 

Використання ІКТ в 

освітньому процесі 

ЗДО 

 

КЗ КОР 

«Богуславський 

гуманітарний 

фаховий коледж 

імені І.С. Нечуя-

Левицького» 

 

Духан Галина Миколаївна, 

викладач методик дошкільної 

освіти (вища кваліфікаційна 

категорія).  

тел. 0680484396 

 

14 Кушніровська 

Катерина 

Олександрівна 

Методика 

використання 

освітньо-

оздоровчих 

технологій у 

профілактиці 

порушень постави 

дітей 6-7 року 

життя 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Левінець Наталія 

Валентинівна -   

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки та 

психології дошкільної освіти 

15 Ільчишена 

Анастасія 

Володимирівна 

Гендерні 

особливості уваги у 

дітей молодшого 

шкільного віку 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Лук’яненко Марина 

Миколаївна, викладач 

кафедри психології та 

педагогіки  

 

16 Куцюруба 

Анастасія 

Сергіївна 

Сучасні підходи до 

формування 

уявлень про час у 

дітей старшого 

дошкільного віку 

 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Волощенко Наталія 

Олександрівна – доцент 

кафедри педагогіки та 

психології дошкільної освіти 

17 Рудницький 

Антон 

Володимирович 
 

Психолого-

педагогічні умови 

розвитку 

суб’єктності 

практичного 

психолога у процесі 

навчання у ЗВО 

НПУ імені 

М.П.Драгоманова 

Митник Олександр Якович – 

доктор педагогічних наук, 

професор кафедри 

практичної психології 

 


