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«СУЧАСНА  ПОЧАТКОВА ОСВІТА 
В УМОВАХ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

 
яка відбудеться 28-29 жовтня 2021 року 

в Дрогобицькому державному педагогічному 
університеті імені Івана Франка 

 
 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Голова наукового комітету 
Микола ПАНТЮК – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової 

роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
 

Заступники голови наукового комітету 
Іван КУТНЯК – кандидат філософських наук, доцент, декан факультету початкової та 

мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Ірина САДОВА – доктор педагогічних наук, доцент, заступник декана з наукової 

роботи та міжнародної співпраці факультету початкової та мистецької освіти Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка 
 

Члени наукового комітету 
Валент ина ДРОТЕНКО –  кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри 

культурології та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка 

Володимир КОВАЛЬЧУК – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Лілія СТАХІВ –  кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки та 
методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка 

Марія ФЕДУРКО – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри 
філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка 
 

 
Відповідальний секретар наукового комітету 

Наталія КАЛИТА – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 
методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка 
 

РЕГЛАМЕНТ  РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин. 
 
Виступ у дискусії – 3-5 хвилин. 
 



 3 

28 жовтня 2021 року 
       9.45 – 10.00 – онлайн-реєстрація учасників конференції (Платформа ZOOM) 
     10.00 – 10.30 – відкриття конференції  
     10.30 – 15.00 – пленарне засідання   

29 жовтня 2021 року 
     10.00-12.00 – підсумки конференції 

 
 

28 жовтня 2021 року 
Урочисте відкриття конференції 

10.00 – Початок роботи конференції  
Вітальне слово:  
Кутняк Іван Михайлович – кандидат філософських наук, доцент, декан факультету 
початкової та мистецької освіти Дрогобицького державного  педагогічного університету 
імені Івана Франка  
Вовк Юрій Ярославович – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та 
менеджменту, проректор з науково-педагогічної роботи Дрогобицького державного  
педагогічного університету імені Івана Франка  
Урочисте відкриття конференції:   
Бодак Валентина Анатоліївна – доктор філософських наук, професор, ректор 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  
Пантюк Микола Павлович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової 
роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  
Скотна Надія Володимирівна - доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної 
педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка  
Модератори пленарного засідання:  
Стахів Лілія Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка 
Даниляк Руслана Зіновіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та 
методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка 

 
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

НАУКОВІ ДОПОВІДІ 
О. Кекош Олег (Дрогобич, Україна), кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
культурології та мистецької освіти студентський капелан Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка 
Просвітницька діяльність Андрея Шептицького  у вихованні дітей та молоді. 
 
Рома Оксана (Київ, Україна), кандидат педагогічних наук, керівниця освітніх ініціатив The 
LEGO Foundation в Україні 
Діяльнісний підхід в освіті України: цілісність бачення, наскрізність упровадження. 
 
Юнік Віолетта (Бидгощ, Польща), доктор гуманістичник наук, кафедра педагогічної та 
соціальної профілактики, Університет ім.Казимира Великого в Бидгощі 
Сучасні проблеми та перспективи розвитку профілактики ризикованої поведінки в 
учнів початкової школи. 
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Васянович Григорій (Львів, Україна), доктор педагогічних наук, професор кафедри 
гуманітарної освіти і соціальної роботи Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності 
Інклюзія персоналістична у вимірах Нової української школи. 
Богданець-Білоскаленко Наталія (Київ, Україна), доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту 
педагогіки Національної академії педагогічних наук України 
Методичні аспекти роботи з творами на уроках читання. 
 
Кондур Оксана (Івано-Франківськ, Україна), доктор педагогічних наук, професор, декан 
педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника»  
Використання сучасних освітніх технологій під час фахової підготовки вчителів 
початкової школи. 
 
Бондаренко Геннадій (Київ, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка  
Інновації в професійній підготовці вчителя початкових класів (досвід кафедри 
початкової освіти Педагогічного інституту Університету Грінченка). 
 
Бондар Тамара (Мукачево, Україна), доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту Мукачівського 
державного університету 
Співпраця вчителя й асистента вчителя в інклюзивному класі. 
 
Пантюк Тетяна (Дрогобич, Україна), доктор педагогічних наук, професор кафедри 
загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка 
Наступність дошкільної та початкової освіти в умовах сьогодення. 
 
ах Тетяна (Київ, Україна), доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової освіти 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Підхід в початковій освіті як дидактичний феномен: від сутності до інноваційних 
напрацювань учених. 
 
Садова Ірина (Дрогобич, Україна), доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки 
та методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка 
Тенденції розвитку інклюзії у закладах освіти України. 
 
Гринько Вікторія (Донбас, Україна), доктор педагогічних наук, доцент кафедри 
природничо-математичних дисциплін та інформатики в початковій освіті Державного 
вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» 
Розвиток соціально-емоційних навичок  у майбутніх педагогів під час навчання у ВНЗ 
 
Жигайло Оксана (Дрогобич, Україна), кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Використання методики «Нумікон» у навчанні дітей із ЗПР та синдромом Дауна. 
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Кошелєв Олександр (Донбас, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
природничо-математичних дисциплін та інформатики в початковій освіті  Державного 
вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» 
Розвиток дослідницької компетентності  майбутніх учителів початкової школи у змісті 
дисципліни «Математика». 
 
Пантюк Микола (Дрогобич, Україна), доктор педагогічних наук, професор, проректор з 
наукової роботи Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка  
Сучасна початкова школа: традиції, інновації, перспективи. 
 
Блудова Юлія (Харків, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, 
психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Ігровий простір освіти: шкільна театральна педагогіка. 
 
Ковальчук Володимир (Дрогобич, Україна), доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Модернізація вищої освіти: шляхи, розвиток, перспективи. 
 
Ільїна Олена (Харків, Україна), кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки, 
психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Формування культури гендерних відносин у молодших школярів. 
 
Процай Людмила (Полтава, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
початкової освіти природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
Мистецтво створення освітньої презентації: в контексті підготовки вчителя початкових 
класів. 
 
Янкович Олександра (Тернопіль, Україна), доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського 
національного педагогічного університету імені В.Гнатюка  
Розвиток освітніх технологій у початкових школах України (1959-2018 рр.). 
 
Кутняк Іван (Дрогобич, Україна), кандидат філософських наук, доцент, декан факультету 
початкової та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка 
Інноваційні технології у процесі фахової підготовки майбутніх учителів початкових 
класів. 
 
Ростикус Надія (Львів, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової і 
дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка 
Готовність майбутніх учителів до формування графічних навичок у першокласників. 
 
Лялюк Галина (Львів, Україна), доктор педагогічних наук, доцент кафедри теоретичної 
психології Інституту управління психології та безпеки Львівського державного університету 
внутрішніх справ  
Перспективні напрямки удосконалення підготовки майбутніх учителів початкових 
класів до інноваційної опікунсько-виховної діяльності. 
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Гизюк Леся (Дрогобич, Україна), вчитель початкових класів вищої кваліфікаційної категорії, 
вчитель методист Ліцею №4 імені Лесі Українки Дрогобицької міської ради 
Самойлик Світлана (Дрогобич, Україна), вчитель початкових класів вищої кваліфікаційної 
категорії, вчитель методист Ліцею №4 імені Лесі Українки Дрогобицької міської ради 
Діяльнісний підхід у Новій українській школі. 
 
Колток Леся (Дрогобич, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
та методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка  
Формувальне оцінювання: від теорії до практики. 

Міщеня Оксана (Рівне, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного 
університету, Третяк Оксана (Рівне, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного 
університету  
Підготовка майбутніх педагогів до тренінгової діяльності у Новій українській школі. 
 
Федурко Марія (Дрогобич, Україна), доктор філологічних наук, професор, завідувач 
кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Медіакомпетентність як одна з засад професійного успіху майбутнього вчителя 
початкової школи. 
 
Савдик Марія (Манчестер, Велика Британія), директор школи українознавства 
ім. Т.Шевченка в місті Манчестер (Велика Британія) 
Розвиток україномовних шкіл на теренах Великої Британії. 
 
Тищенко Олег (Трнава, Словаччина), Маріанна Фігедиова (Трнава, Словаччина), 
Університет Св. Кирила і Мефодія в м.Трнаві, (Словаччина) 
Виховна та соціокультурна роль українських та словацьких казок в контексті  
типології образів і перекладу. 
 
Червінська Іванна (Івано-Франківськ, Україна), доктор педагогічних наук, професор 
кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного університету імені 
Василя Стефаника  
Медійно-цифрова компетентність сучасного вчителя початкових класів у контексті 
освітніх реформ та суспільних трансформацій. 
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29 жовтня 2021 

РОБОТА В СЕКЦІЯХ 

Акімова Олена (Харків, Україна),  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, 
психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами в просторі Нової української 
школи. 
 
Акімов Вадим (Рівне, Україна), здобувач ступеня PhD Рівненського державного 
гуманітарного університету 
Професійна підготовка майбутніх учителів до протидії насильству неповнолітніх. 
 
Андріїв Катерина (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Сутність та змістова структура загальнолюдських моральних цінностей в учнів 
початкової школи. 
 
Антонюк Надія (Луцьк, Україна), голова циклової комісії шкільної, дошкільної педагогіки 
та психології, кандидат педагогічних наук, викладач циклової комісії шкільної, дошкільної 
педагогіки та психології КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 
Форми партнерської взаємодії учасників освітнього процесу у закладі вищої освіти. 
 
Атрощенко Тетяна (Мукачево, Україна), доктор педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту Мукачівського  
державного університету 
Психолого-педагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх учителів початкових 
класів. 
 
Аханова Алла (Луцьк, Україна), викладач циклової комісії шкільної, дошкільної педагогіки 
та психології КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 
Психологічні особливості майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими 
потребами в умовах інклюзивної освіти. 
 
Бабакіна Оксана (Харків, Україна), доктор педагогічних наук, професор кафедри 
педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту, декан психолого-
педагогічного факультету Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради 
Фасилітація в системі освітньої діяльності майбутнього вчителя початкової школи: 
теорія і практичні поради. 
 
Барбасюк Оксана (Київ, Україна), директор початкової школи №310 «Творчість» м. Києва 
Осколок Людмила (Київ, Україна), заступник директора початкової школи №310 
«Творчість» м. Києва 
Формування в молодших школярів комунікативних здібностей та навичок ефективної 
співпраці засобами театралізації. 
 
Бєляєв Сергій (Харків, Україна), доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Оновлення змісту професійної підготовки вчителів в контексті реформи НУШ. 
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Білан Тетяна (Дрогобич, Україна), кандидат філософських наук, доцент кафедри 
культурології та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка 
Компетентнісний підхід як основа професійного становлення майбутнього вчителя 
початкових класів. 
 
Білецька Любов (Дрогобич, Україна),  кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 
математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Використання методу доцільно дібраних задач у процесі вивчення початкового курсу 
математики. 
 
Білик Марія (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Розвиток вищої приватної освіти в Україні (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). 
 
Бісовецька Людмила (Рівне, Україна), кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і 
методик початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету 
Інноваційні підходи до вивчення аудіовізуальних медіа у початковій школі. 
 
Блондик Олена (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Методичні основи розвитку вміння вчителя реалізовувати цифрові освітні ресурси під 
час навчання учнів 1 класу. 
 
Богданець Наталя (Рівне, Україна),  здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Сутність та структурні компоненти етичної культури учнів початкової школи.  
 
Богута Валентина (Полтава, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
Основні напрями реформування початкової освіти в Україні.  
 
Бойчук Петро (Луцьк, Україна), кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки 
та психології, ректор КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 
Освітній менеджмент та лідерство в НУШ. 
 
Борбич Наталія (Луцьк, Україна), кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
педагогіки та психології кафедри педагогіки та психології, проректор з навчальної 
роботи,КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради  
Підготовка майбутніх учителів початкової освіти до формування національно-
патріотичних почуттів молодших учнів. 
 
Боровець Олена (Рівне, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного 
університету  
Роль виробничої практики у процесі формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів. 
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Бричок Світлана (Рівне, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного 
університету 
Формування діагностичних умінь майбутнього вчителя початкових класів у процесі 
професійної підготовки. 
 
Василиків Іван (Дрогобич, Україна), кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Розроблення змісту професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи 
засобами сучасних інформаційних технологій. 
 
Ващенко Олена (Київ, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри початкової 
освіти   Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка  
Методичні засади організації ранкових зустрічей в Новій українській школі. 
 
Веремчук Алла (Рівне, Україна),  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного 
університету 
Сучасний стан освітньої реформи в Україні як передумова для подальших 
трансформацій системи освіти. 
 
Височан Леся (Івано-Франківськ, Україна), доктор педагогічних наук, професор кафедри 
фахових методик і технологій початкової освіти Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника  
Природничо-наукова підготовка майбутніх учителів Нової української початкової 
школи: теоретичні та методичні засади. 
 
Вишнівська Наталія (Київ, Україна), кандидат педагогічних наук, старший викладач  
кафедри початкової освіти  Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка 
Підготовка вчителів початкових класів до формування громадянської компетентності 
молодших школярів. 
 
Власенко Наталія  (Полтава, Україна), кандидат біологічних наук, доцент кафедри 
початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
Особливості екскурсій у пізнанні навколишнього світу молодшими школярами при 
вивченні природничої освітньої галузі. 
 
Волкова Катерина (Харків, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри соціальної роботи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради 
Соціально-педагогічний супровід учнів початкових класів в умовах інклюзивного 
освітнього середовища. 
 
Гамза Анна (Рівне, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методик 
початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету  
Формування дослідницьких умінь учнів початкової школи на уроках «Я досліджую 
світ». 
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Гирник Тетяна (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
Організація діяльності вчителя з формування навичок здорового харчування в 
молодших школярів як умови правильного фізичного розвитку. 
 
Гібалова Наталія (Полтава, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
Цифрова візуалізація математичних понять у підготовці майбутніх учителів початкової 
школи 
 
Гірняк Світлана (Дрогобич, Україна), доктор філологічних наук, професор кафедри 
філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка  
Концепція викладання українознавчих дисциплін у школах Східної Галичини кінця 
ХІХ – першої третини ХХ століття. 
 
Гладкий Микола (Дрогобич, Україна), кандидат історичних наук, доцент кафедри 
культурології та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка  
Формування художньо-естетичних цінностей учнів засобами музейної педагогіки (на 
прикладі музеїв Дрогобича). 
 
Гноянець Лілія (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Принципи роботи з обдарованими учнями початкової школи. 
 
Горбулько Любов (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Форми та методи ефективного формування професійного іміджу майбутнього вчителя 
початкових класів. 
 
Гордійчук Ірина (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Асистування учня з особливими освітніми потребами в початковій школі закладу ЗСО. 
 
Губенко Тетяна (Рівне, Україна),  здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Раннє втручання як умова розвитку обдарованості молодших школярів. 
 
Гудовсек Оксана (Рівне, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного 
університету. 
Нові підходи щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу в початковій 
школі. 
 
Гужик Яна (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Педагогічного інституту  Київського університету імені Бориса Грінченка 
Організаційно-методичні основи застосування технології “Дерево рішень” на уроках 
математики в початковій школі. 
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Гуменюк Наталія (Рівне, Україна),  здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Готовність майбутніх учителів початкових класів до роботи з дітьми в умовах 
інклюзивного навчання. 
 
Гуцалюк Софія (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
Аналіз та діагностика створення сучасного освітнього простору в початковій школі. 
 
Даниляк Руслана (Дрогобич, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка  
Моральне виховання молодших школярів на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую 
світ». 
 
Демченко Наталя (Харків, Україна), кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради  
Технології ситуативного моделювання у навчанні мовно-літературної освітньої галузі в 
початковій школі. 
 
Денисяк Юлія (Дрогобич, Україна), аспірант кафедри загальної педагогіки та дошкільної 
освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Здорова дитина - пріоритет сучасної школи. 
 
Дмітрієва Анастасія (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Педагогічного інституту Київського університет імені Бориса Грінченка 
Організаційно-методичні основи формування умінь розв’язування задач на рух  в учнів 
початкової школи. 
 
Донченко Юлія (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Організаційно-методичні основи моделювання уроку математики засобами 
інтерактивної дошки Padlet. 
 
Дордюк Ольга (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Модель формування культури здоров’я студентської молоді. 
 
Дротенко Валентина (Дрогобич, Україна), кандидат філософських наук, завідувач кафедри 
культурології та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка 
Візуальна культура та мистецька педагогіка в освітньому просторі. 
 
Дубовик Світлана (Київ, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент  кафедри початкової 
освіти   Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка  
Методично-організаційні засади формування комунікативної компетентності учнів 
початкової школи на уроках української мови. 
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Єлькіна Вікторія (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
Моніторинг ефективності здійснення вчителем початкових класів різноманітних 
функціонально-рольових позицій у контексті НУШ. 
 
Єрьоменко  Ольга (Харків, Україна),  доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, 
психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Особливості підготовки учителів нової української школи на адаптивних засадах. 
 
Замрозевич-Шадріна Світлана (Івано-Франківськ, Україна), кандидат педагогічних наук, 
доцент Прикарпатського національного університету  імені Василя Стефаника 
Професійна компетентність вчителів початкових класів у системі післядипломної 
освіти.  
 
Запорожець Анна (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Початкова освіта»   Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
Особливості організації дистанційного навчання в початковій школі. 
 
Іванова Лідія (Рівне, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методик 
початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету 
Інтегрований урок як засіб формування в учнів початкової школи цілісної картини 
світу. 
 
Івахненко Юлія (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Організаційно-методичні основи застосування інтерактивної технології “Ажурна 
пилка” на уроках математики в 4 класі. 
 
Іляш Соломія (Дрогобич, Україна), кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
педагогіки і методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного  
університету імені Івана Франка 
Емоційний інтелект як особистісний чинник професійного становлення майбутнього 
вчителя початкових класів. 
 
Інвіяєва Марія (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Початкова освіта»   Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
Організаційно-методичні основи реалізації оздоровчого виховання молодших школярів 
у взаємодії сім’ї та школи. 
 
Іскра Лілія (Рівне, Україна), старший викладач кафедри педагогіки початкової, інклюзивної 
та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету 
Формування професійної компетентності майбутнього педагога у системі інклюзивної 
освіти 
 
Кабай Катерина (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Проблема виховання громадянськості майбутнього вчителя початкових класів. 
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Калита Наталія (Дрогобич, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка 
Національно-патріотичне виховання учнів початкової школи. 
 
Карапузова Наталія  (Полтава, Україна), кандидат педагогічних наук, професор  кафедри 
початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
Професійна мобільність у структурі особистості майбутнього вчителя початкової 
школи. 
 
Карплюк Дарія (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Особливості розвитку творчих здібностей у молодшому шкільному віці.  
 
Кеш Діана (Івано-Франківськ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої 
освіти Прикарпатського національного університету  імені Василя Стефаника 
Компетентнісний підхід до розвитку фізичних якостей учнів початкових класів. 
 
Кипиченко Наталія (Київ, Україна), кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка  
Супервізія як інструмент професійної підтримки вчителя початкових класів. 
 
Кібиш Лариса (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Міжвідомча співпраця фахівців як умова ефективності інклюзивного навчання в 
ЗЗСО. 
 
Клєба Анна (Харків, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики 
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради 
Організація уроку інформатики в ігровій формі для учнів початкової школи. 
 
Кобаль Василь (Мукачево, Україна), кандидат педагогічних наук, професор, проректор з 
науково-педагогічної роботи Мукачівського державного університету  
Шляхи активізації пізнавальної діяльності здобувачів у процесі підготовки майбутніх 
менеджерів освіти.  
 
Козігора Марія (Луцьк, Україна), викладач кафедри педагогіки та психології КЗВО  
«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 
Вплив булінгу на самооцінку учня початкової школи. 
 
Корсікова Катерина (Харків, Україна), кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 
педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Умови розвитку м'яких навичок молодших школярів у процесі навчання в НУШ. 
 
Костолович Тетяна (Рівне, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 
методик початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету. 
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Формування в учнів початкової школи повноцінної навички письма. 
 
Костюк Лариса (Дрогобич, Україна), кандидат філософських наук, доцент кафедри 
культурології та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка 
Формування основ демократичного світогляду школярів у процесі навчання 
громадянської та історичної освітньої галузі. 
 
Котович Віра (Дрогобич, Україна), доктор філологічних. наук, професор кафедри 
філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Ономастика в контексті формування лінгвокультурологічної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи. 
 
Кошарна Наталія (Київ, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач  кафедри 
іноземних мов і методик навчання   Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
Єврейський досвід іншомовної підготовки студентів педагогічних спеціальностей 
другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
 
Кравець Наталія, завідувач науково-методичної лабораторії початкової освіти кафедри 
дошкільної і початкової освіти КЗВО "Одеська академія неперервної освіти Одеської 
обласної ради", здобувач ступеня доктора філософії 
Інноваційна компетентність вчителя початкової школи як психолого-педагогічна 
проблема. 
 
Кравченко-Дзондза Олена (Дрогобич, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри  філологічних наук та методики їх навчання у початковій школі Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка  
Сучасна дитяча література як засіб соціалізації молодшого школяра. 
 
Кравчук Анна (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Організаційно-методичні основи моделювання уроку математики засобами карт знань.  
 
Кравчук Ірина (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка 
Методичні особливості застосування сторітелінгу на уроках «Я досліджую світ» у 1 
класі. 
 
Крехно Тетяна (Харків, Україна), кандидат філологічних наук, професор кафедри 
української лінгвістики, літератури та методики навчання  Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Застосування проблемного підходу до вивчення граматичних категорій здобувачами 
початкової освіти. 
 
Куделич Вікторія (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Початкова освіта»   Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
Організація фізкультурно-оздоровчих заходів в режимі навчального дня молодших 
школярів як вимоги НУШ. 
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Кузбит Тетяна (Дрогобич, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
факультету початкової та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка  
Особливості подання навчального матеріалу в підручниках «Українська мова та 
читання» для учнів 3–4 класів початкової школи (у 2-х частинах) за редакцією Галини 
Іваниці (Харків, 2020 р., 2021 р.), укладених на основі типової освітньої програми за 
редакцією Р. Шияна. 
 
Кузнецова Оксана (Харків, Україна), кандидат педагогічних наук, професор кафедри 
педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Сертифікація педагогічних працівників як складова удосконалення професійної 
компетентності вчителя. 
 
Кузьмич Катерина (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
Організаційно-методичні засади створення конкурентноспроможного іміджу 
початкової школи. 
 
Кучменко Наталія (Київ, Україна), заступник начальника відділу матеріально-технічного 
забезпечення управління освіти Дніпровського району м. Києва 
Методика розроблення інструментарію оцінювання навчальних досягнень учнів 
початкових класів. 
 
Левчук Лінна (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Науково–педагогічна та просвітницька спадщина О. Музиченка (1875 – 1937 рр.). 
 
Литвин Валентина (Харків, Україна), доктор філософії, викладач кафедри педагогіки, 
психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Формування цифрової компетентності майбутніх учителів початкової школи в умовах 
дистанційної освіти. 
 
Ліннік Олена (Київ, Україна), доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової 
освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Методичні засади організації освітнього процесу сучасної початкової школи. 
 
Лоборук Людмила (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Мотиваційна готовність учнів початкових класів до інклюзивного навчання в ЗЗСО. 
 
Лук’яник Людмила (Рівне, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 
методик початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету. 
Формування екологічної компетентності учнів початкової школи в галузі природничих 
наук. 
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Лужецька Леся (Дрогобич, Україна), старший викладач кафедри філологічних дисциплін та 
методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка 
Становлення мовної особистості учня початкової школи: комунікативно-діяльнісний 
підхід. 
 
Луців Світлана (Дрогобич, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Роль риторики у формуванні професійної підготовки майбутніх учителів початкової 
школи. 
 
Лушпинська Лілія (Тернопіль, Україна), кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
філологічних дисциплін початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 
Підготовка майбутніх вихователів до професійно-педагогічної комунікації.  
 
Лях Дар’я (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Особливості розвитку дослідницьких умінь учителя під час навчання учнів 1 класу. 
 
Макаренко Яна (Полтава, Україна), асистент кафедри початкової освіти, природничих і 
математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
Зміст і форми природоохоронної роботи молодших школярів. 
 
Мандибура Ірина (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
Організація роботи вчителя з формувань вмінь молодших школярів співпрацювати з 
іншими на уроках «Я досліджую світ». 
 
Мартинів Любомир (Дрогобич, Україна), кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
культурології та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка 
Методичні особливості навчання молодших школярів основ музичної грамоти. 
 
Мартинів Ольга (Дрогобич, Україна), викладач кафедри культурології та мистецької освіти 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Роль та значення хореографічних занять в системі сучасної початкової освіти. 
 
Марушка Магдалина (Дрогобич, Україна), кандидат педагогічних наук, старший викладач  
кафедри культурології та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка  
Вплив європейської художньої культури на становлення хореографічних шкіл 
Галичини на початку ХХ ст. 
 
Марчук Сергій (Луцьк, Україна), кандидат, педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки 
та психології КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 
Здоров’язбережувальні ідеї Костянтина Ушинського у професійній підготовці вчителя 
початкових класів НУШ. 
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Мачинська Наталія (Львів, Україна), доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національного університету імені Івана 
Франка 
Професійна підготовка вчителя початкових класів у контексті наступності: 
компетентнісний підхід. 
 
Мащенко Людмила (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
Організаційні основи запровадження методики «Навчання в русі» в освітній процес 
початкової школи. 
 
Мельничук Вікторія (Рівне, Україна),  здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету 
Гуманізація змісту початкової освіти і значення ідей Герберта Спенсера. 
 
Мельничук Оксана (Луцьк, Україна), викладач циклової комісії шкільної, дошкільної 
педагогіки та психології КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 
Особливості корекційно-розвиткової роботи з розвитку мовлення у дітей з вадами слуху 
в умовах початкової школи. 
 
Мірошніченко Тетяна (Полтава, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
Принцип педагогічного оптимізму в професійній діяльності вчителя початкових класів. 
 
Місяк Юлія (Харків, Україна), викладач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти 
та освітнього менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради 
Проєктування недискримінаційного освітнього середовища у закладах освіти. 
 
Міщеня Оксана (Рівне, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного 
університету  
Третяк Оксана (Рівне, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 
початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного 
університету 
Підготовка майбутніх педагогів до тренінгової діяльності у Новій українській школі. 
 
Мойко Оксана (Дрогобич, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Використання тестових технологій для оцінювання  навчальних досягнень з 
інформатики учнів початкової школи. 
 
Мокляк Софія (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Форми та методи організації дистанційного навчання вчителів початкової школи. 
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Муляр Надія (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Методи розвитку творчого мислення та творчих здібностей учнів початкової школи. 
 
Муляр Наталія (Дрогобич, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка 
Основи формування національної свідомості в учнів НУШ. 
 
Мурашко Ганна (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
Організація діяльності вчителя з формування навичок загартування в молодших 
школярів як умови правильного фізичного розвитку. 
 
Надімꞌянова Тетяна (Дрогобич, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка 
Компетентнісно-зорієнтований підхід у навчанні як один з пріоритетних напрямів 
сучасної початкової освіти. 
 
Нежива Людмила (Київ, Україна), доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової 
освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Дидактичні орієнтири сучасної початкової літературної освіти в Новій українській 
школі. 
 
Нечасна Таїсія (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Організація процесу розвитку готовності вчителя до організації екологічного 
виховання в 1 класі. 
 
Нікуленко Ольга (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Методичні основи застосування віртуальних екскурсій на уроках «Я досліджую світ» у 
2 класі. 
 
Новікова Раїса (Київ, Україна),  директор спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №265 м. Києва з 
поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу. 
Кравець Оксана (Київ, Україна), заступник директора з навчально-виховної роботи 
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів 
художньо-естетичного циклу. 
Організаційно-методичні засади формування соціальних навичок молодших школярів 
засобами виховних заходів художньо-естетичного спрямування. 
 
Новіцька Євгенія (Рівне, Україна),  здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Особливості реалізації індивідуального підходу до учнів у Новій українській школі. 
 
Новосад Наталія (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
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Структурні компоненти національно-патріотичних якостей в учнів молодшого 
шкільного віку. 
 
Огар Анна (Дрогобич, Україна), кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних 
дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка 
Мовний простір сучасних українських художніх творів для дітей як засіб мовленнєвого 
становлення учнів початкової школи. 
 
Одарченко Вероніка (Харків, Україна), кандидат педагогічних наук, професор кафедри 
педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Особливості управління початковою освітою в умовах сучасного ЗЗСО 
 
Онишкевич Катерина (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Види та структура портфоліо вчителя початкових класів.   
 
Онищук Олександра (Рівне, Україна),  здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету 
Розвиток творчого потенціалу здобувачів вищої освіти як психолого-педагогічна 
проблема 
 
Околович Іван (Дрогобич, Україна), старший викладач кафедри культурології та мистецької 
освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Внесок українських композиторів-класиків у формування музично-виховної системи. 
 
Оловаренко Олена  (Харків, Україна), старший викладач кафедри української лінгвістики, 
літератури та методики навчання Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради 
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування граматико-
стилістичних умінь у молодших школярів Нової української школи. 
 
Отрошко Тетяна (Харків, Україна),  старший викладач кафедри педагогіки, психології, 
початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації ігрової 
діяльності молодших школярів. 
 
Павленко Юлія (Полтава, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри  
початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
Прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів при 
вивченні освітньої галузі “Технології”. 
 
Павлюк Аліна (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Специфіка трикутника взаємодії «педагог-батьки-діти». 
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Паламар Світлана (Київ, Україна), кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, заступник директора з наукової роботи Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка 
Формування предметно-методичної компетентності майбутніх учителів початкових 
класів. 
 
Пасічник Іванна (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до формування сімейних цінностей 
в учнів. 
 
Патен Ірина (Дрогобич, Україна), кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної та 
міжкультурної комунікації Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка 
Інноваційні технології під час вивчення фразеологічних одиниць учнями початкової 
школи. 
 
Петриченко Лариса (Харків, Україна), доктор педагогічних наук, професор кафедри 
педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту, перший проректор 
Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної 
ради 
Управління процесом підготовки майбутніх вчителів відповідно до концепції НУШ. 
 
Петрів Оксана (Дрогобич, Україна), кандидат філософських наук, доцент кафедри 
культурології та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка 
Естетичний вимір сучасного українського мистецтва. 
 
Петрович Анастасія (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Педагогічні умови формування у студентів готовності до творчої самореалізації у 
позааудиторній роботі ЗВО. 
 
Пешко Христина (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Підготовка здобувачів вищої освіти до включення молодших школярів із обмеженими 
можливостями здоров’я у загальноосвітнє середовище. 
 
Пилипенко Наталія (Харків, Україна), кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 
педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Суть професійної підготовки вчителів початкової школи в умовах інформатизації 
суспільства. 
 
Підгрушна Софія (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до національного виховання учнів 
(актуалізація педагогічних ідей І. Нечуя-Левицького). 
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Плетеницька Лідія (Івано-Франківськ, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» 
Інноваційні аспекти підготовки майбутніх педагогів НУШ до формування 
математичної грамотності здобувачів освіти. 
 
Погребняк Володимир (Полтава, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
Теоретико-методичні засади підготовки вчителя початкової ланки освіти до 
громадянського виховання учнів: досвід Канади. 
 
Порядченко Леся (Київ, Україна), кандидат педагогічних наук,  доцент  кафедри початкової 
освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка  
Застосування інтернет-сервісу доповненої реальності як засобу формування читацької 
компетентності учнів початкових класів. 
 
Потапчук Юлія (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету 
Педагогічна майстерність сучасного педагога та її основні елементи. 
 
Починок Євгенія (Полтава, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
Модернізація освітнього простору у стилі Нової української школи. 
 
Процай Аліна (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Методичний супровід застосування  сервісу LEARNING APPS на уроках математики в 
4 класі. 
 
Прошкуратова Тамара (Київ, Україна), доцент  кафедри початкової освіти Педагогічного 
інституту  Київського університету імені Бориса Грінченка  
Реалізація інтегрованого тематично-проєктного навчання в НУШ. 
 
Раджабова Тетяна (Рівне, Україна),  вчитель вищої кваліфікаційної категорії Рівненської 
загальноосвітньої школи І-Ш ступенів  № 8 Рівненської міської ради  
Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів у позаурочній діяльності. 
 
Репко Інна (Харків, Україна), кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, 
психології, початкової освіти та освітнього менеджменту, проректор з науково-педагогічної 
роботи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської 
обласної ради 
Підготовка майбутніх вчителів до виховної діяльності в освітньому просторі Нової 
української школи. 
 
Романенко Катерина (Київ, Україна), викладач кафедри початкової освіти Педагогічного 
інституту Київського університету імені Бориса Грінченка  
Застосування сучасних ігрових технологій на уроках “Я досліджую світ” у початковій 
школі. 
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Романенко Людмила (Київ, Україна), кандидат педагогічних наук, старший викладач  
кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка  
Застосування планшету GEOBORD на уроках математики  у початковій школі. 
 
Романишин Руслана (Івано-Франківськ, Україна), доктор педагогічних наук, доцент 
кафедри фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ “Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника” 
Методика навчання математиці учнів початкової школи з урахуванням їх 
нейрофізіологічних особливостей.  
 
Романюк Алла (Луцьк, Україна), викладач циклової комісії шкільної, дошкільної педагогіки 
та психології КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 
Підготовка здобувачів фахової передвищої освіти до наскрізного виховного процесу в 
Новій українській школі. 
 
Руденко Ніна (Київ, Україна),  кандидат педагогічних наук, старший викладач  кафедри 
початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Інтерактивний компонент математичної підготовки майбутніх учителів початкової 
освіти в Країнах Європи. 

 
Савчин Галина (Дрогобич, Україна), старший викладач кафедри культурології та мистецької 
освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Трансформація змісту мистецької освіти в контексті реалізації концепції НУШ. 

 
Савчук Світлана (Луцьк, Україна), викладач циклової комісії шкільної, дошкільної 
педагогіки та психології КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 
Формування гуманних стосунків у майбутніх вчителів початкової школі. 
 
Самчук Ганна (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Саморозвиток майбутнього вчителя початкових класів (актуалізація ідей 
К.Д. Ушинського). 
 
Сантарська Ірина (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
Організація роботи вчителя початкової школи з використання графічних організаторів 
на уроках літературного читання. 
 
Семеній Наталія (Київ, Україна), кандидат педагогічних наук, старший викладач  кафедри 
початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Особливості організації освітнього простору для учнів початкової школи в 
інклюзивному класі. 
 
Семеряк Наталія (Львів, Україна), асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 
Львівського національного університету імені Івана Франка  
Практична підготовка вчителя початкових класів: формування фахових 
компетентностей. 
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Сидор Михайло (Дрогобич, Україна), кандидат мистецтвознавчих наук, доцент кафедри 
культурології та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка 
Пізнання образотворчого мистецтва через компꞌютерні технології у сучасній 
початковій школі: аспекти доцільності. 
 
Силюга Людмила (Дрогобич, Україна), кандидат фізико-математичних наук, доцент 
кафедри математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Методичні аспекти формування прийомів математичного моделювання як елементу  
математичної  грамотності майбутніх вчителів  початкової  школи. 
 
Сіранчук Наталія (Київ, Україна), доктор педагогічних наук, професор кафедри початкової 
освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках 
української мови. 
 
Смик Наталія (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Розвиток теорії управління освітою у вітчизняній педагогічній науці (друга половина 
XX ст. − початок XXI ст.). 
 
Сойчук Руслана (Рівне, Україна), доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного 
університету 
Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів у проєктованому 
освітньому середовищі ЗВО. 
 
Соняк Наталія (Луцьк, Україна), кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
педагогіки та психології КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 
Інклюзивний простір для навчання – приклади  волинських шкіл. 
 
Стандик Катерина (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Змістова спрямованість тематичної пізнавальної активності вчителя під час навчання 
учнів 1 класу. 
 
Стасів Наталія (Дрогобич, Україна), кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри 
математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Особливості застосування міжпредметних зв'язків у початковому курсі математики. 
 
Стахів Лілія (Дрогобич, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
педагогіки та методики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка 
Інновації у Новій українській початковій  школі. 
 
Стрільцова Вікторія (Київ, Україна), студентка Педагогічного інституту Київського 
університету імені Бориса Грінченка 
Розвиток емоційно-етичної компетентності вчителя початкової школи. 
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Суржук Тетяна (Рівне, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 
методик початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету  
Технологія вивчення змісту і форми медіатекстів у початковій школі. 
 
Сухопара Ірина (Київ, Україна), кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 
початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Потенціал уроків літературного читання в розвитку емоційного інтелекту молодших 
школярів. 

Сьомак Ірина (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету 
Формування толерантного середовища засобами літератури рідного краю. 
 
Тимощук Іванна (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Особливості формування соціальної компетентності учнів молодшого шкільного віку.  
 
Тимощук Марія (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Педагогічного університету Київського університету імені Бориса Грінченка  
Організація роботи вчителя на уроках «Я досліджую світ» з використанням технології 
едьютейнмент. 
 
Тищенко Юлія (Шанхай, Китай), вчитель Шанхайської школи №2. 
Іmplementation of interactive methods during English classes in primary school. 
Застосування інтерактивних методів на уроках англійської мови в початковій школі. 
 
Ткач Ніна (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету 
Особливості формування толерантності майбутніх учителів початкових класів у ЗВО. 
 
Ткачук Ольга (Рівне, Україна), старший викладач, доцент кафедри теорії і методик 
початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету  
Сутність інтегрованого навчання на уроках української мови та літературного читання 
в початковій школі. 
 
Толмачова Ірина (Харків, Україна), кандидат педагогічних наук, професор кафедри 
педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Формування рефлексивної компетентності у майбутніх учителів початкової школи: 
діяльнісний аспект. 
 
Токар Тетяна (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Реформування вищої освіти України (1900-1935 рр.). 
 
Федій Ольга  (Полтава, Україна), доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
Аксіологія педагогічної дії в умовах НУШ. 
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Філь Галина (Дрогобич, Україна), кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 
мови Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Технологія дослідницького навчання на уроках української мови в початковій школі. 
 
Філь Надія (Дрогобич, Україна), вчитель зарубіжної літератури Дрогобицького ліцею № 4 
імені Лесі Українки 
Педагогічні технології на уроках літературного читання в початковій школі. 
 
Фриз Петро (Україна, Дрогобич), кандидат мистецтвознавчих наук, доцент кафедри 
культурології та мистецької освіти Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка 
Проблеми та перспективи розвитку хореографічної освіти. 

 
Чала Анна (Харків, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української 
лінгвістики, літератури та методики навчання Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Сучасні технології формування критичного мислення молодших школярів на уроках 
української мови і читання. 
 
Чалий Вадим (Харків, Україна), викладач кафедри фізичного виховання та спортивного 
вдосконалення Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради 
Особливості навчання фізичним вправам у початковій школі в умовах НУШ. 
 
Чемерис Ірина (Луцьк, Україна), старший викладач циклової комісії шкільної, дошкільної 
педагогіки та психології КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 
Складові педагогічної майстерності вчителя Нової української школи. 
 
Чернюк Іванна (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету. 
Розвиток творчої самостійності майбутніх педагогів у процесі вивчення педагогічних 
дисциплін. 
 
Чміль Діана (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Застосування інтерактивних технологій на уроках образотворчого мистецтва в 
початковій школі. 
 
Чуб Костянтин (Полтава, Україна), кандидат фізико-математичних наук,  доцент кафедри 
початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання 
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
Дидактична гра як засіб розумового розвитку учнів початкових класів в умовах НУШ. 
 
Шаран Олександра (Дрогобич, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження сучасних освітніх 
технологій на уроках математики. 
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Швардак Маріанна (Мукачево, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту Мукачівського 
державного університету 
Інформаційно-цифрові технології у професійній підготовці майбутніх керівників 
закладів освіти. 
 
Шевчук Тамара (Рівне, Україна), кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і 
методик початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету 
Реалізація змістової лінії «Досліджуємо мовні явища» у процесі вивчення елементів 
лексикології в початковій школі. 
 
Широков Денис (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності “Початкова освіта” Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
Організаційно-методичні основи формування інформаційно-цифрової компетентності 
вчителя початкових класів. 
 
Шіяненко Тетяна (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
спеціальності «Початкова освіта» Педагогічного інституту Київського університету імені 
Бориса Грінченка 
Обґрунтування інноваційних підходів  проведення сучасного уроку в початковій школі. 
 
Шкуренко Олександра (Київ, Україна), кандидат педагогічних наук, старший викладач  
кафедри початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 
Грінченка 
Використання цифрових технологій в освітньому процесі сучасної початкової школи. 
 
Шостак Анастасія (Київ, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Організаційні акценти процесу професійного становлення молодого вчителя 
початкової школи. 
 
Шпіца Роксолана (Київ, Україна), кандидат педагогічних наук, старший викладач  кафедри 
початкової освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
Розвиток образного мислення майбутніх учителів початкової школи засобами флюїд-
арту. 
 
Яковишина Тетяна (Рівне, Україна), кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного 
університету  
Особливості соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. 
 
Яремович Марія (Рівне, Україна), здобувач ступеня PhD Рівненського державного 
гуманітарного університету 
Особливості формування національної солідарності у студентської молоді ЗВО 
 
Яремчук Ольга (Рівне, Україна), здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Рівненського державного гуманітарного університету  
Розвиток новаторських педагогічних систем в Україні в кінці ХХ ст.  
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Ярощук Наталія (Луцьк, Україна), викладач циклової комісії шкільної, дошкільної 
педагогіки та психології КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 
Формування професійної мотивації студентів до успішної фахової діяльності. 
 
Ященко Людмила (Київ, Україна), заслужений учитель України, директор ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №14 м. Прилуки Чернігівської області  
Макарійчук Ніла (Київ, Україна), заступник директора з навчально-методичної роботи ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №14 м. Прилуки Чернігівської області 
Впровадження методики “Навчання в русі” в освітній процес сучасної початкової 
школи. 
 
 
 
 

29 жовтня 2021 року 
 

ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
(підсумки та закриття конференції) 
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