


 
 

 

Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

Первинна профспілкова організація студентів  

Луцького педагогічного коледжу 

Громадська організація «ОМЕП» 

Волинська обласна бібліотека для юнацтва 

 

16 листопада 2022 року 
Формат зустрічі:  змішаний (конференційна зала, онлайн) 

ZOOM: 

https://us05web.zoom.us/j/3699160786?pwd=K1o0RWF1NWNXVFZKdXhPclk2ZGZiUT09 

Ідентифікатор конференції: 369 916 0786 

Код доступу: 16112022 
 

НАУКОВА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 1. Філософсько-освітні горизонти Григорія Сковороди.  

2. Творча спадщина Григорія Сковороди: мово-                                     

та літературознавчий дискурси.  

3. Забезпечення якості педагогічної освіти: національний                   

та глобальний контексти.  

4. Дитинознавчі та школознавчі студії: націєтворчий 

потенціал.  

5. Рідномовна та іншомовна освіта. Медіаосвіта. 

 6. Інтеграція науки і освіти: методологічні рефлексії змісту 

вищої та фахової передвищої освіти. 
  



 

 

 

 

 

 

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Обмін знаннями та досвідом між 

теоретиками і практиками щодо соціально-

культурних та методологічних проблем сучасної 

освіти у національному та глобальному вимірах; 

науково-практичні рефлексії творчої спадщини                      

Г. С. Сковороди у контексті сучасності. 

  

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Науково-педагогічні працівники, представники 

наукових установ та закладів вищої освіти України 

та зарубіжжя, аспіранти, магістранти, студенти, 

педагогічні працівники закладів фахової передвищої 

освіти України, фахівці бібліотечної справи, 

керівники, заступники, педагоги та психологи 

закладів загальної середньої освіти, автори 

оригінальних навчальних і виховних методик роботи 

в інноваційному середовищі Нової української 

школи. 

  



 

 

 

 

  

Склад організаційного комітету конференції 

Conference Committee 
   

Петро  

БОЙЧУК 

кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений працівник 
освіти України, ректор Комунального закладу вищої освіти 
«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. 
 

Юрій  

БОЙЧУК 

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН 
України, ректор Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди. 
 

Світлана  

БЕРЕЖНА 

доктор філософських наук, професор, проректор з наукової, 
інноваційної та міжнародної діяльності Харківського 
національного педагогічного  університету імені Г. С. Сковороди. 
 

Олена 

СЕМЕНОГ 

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
української мови і літератури Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 
  

Ольга  

ФАСТ 

кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-
педагогічної роботи та міжнародної співпраці Комунального 
закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 
Волинської обласної ради. 
 

Наталія 

ІВАНОВА 

 

 

Алла  

МАРТИНЮК 

доктор філософських наук, доцент, декан факультету 
дошкільної освіти та музичного мистецтва Комунального 
закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 
Волинської обласної ради. 
 
кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
іноземної та української філології Луцького національного 
технічного університету. 
 

Аліна 

КРИВОБОКОВА 

редакторка Центру міжнародної діяльності Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 
 

Тетяна  

КОВАЛЬОВА 

голова українського представництва міжнародної громадської 
організації ОМЕП. 

Алла 

ЄФРЕМОВА 

директор Волинської обласної бібліотеки для юнацтва. 

Алла  

ХОМЯРЧУК 

 

Аліна 

ЦИПЛЮК 

голова Первинної профспілкової організації студентів Луцького 
педагогічного коледжу. 
 
голова Ради молодих науковців КЗВО «Луцький педагогічний 
коледж» Волинської обласної ради. 
 



 

 

 

 

 

Порядок роботи конференції/ Time limits 

16. 11. 2022  Платформа Zoom 

1045 – 1100 

 

 

 

 

Реєстрація учасників конференції / Connecting participants to a web 

conference (Kyiv time) 

Формат зустрічі: конференцзала коледжу та онлайн (ZOOM), 

https://us05web.zoom.us/j/3699160786?pwd=K1o0RWF1NWNXVFZKdXhPcl

k2ZGZiUT09 

 

Ідентифікатор конференції:  369 916 0786 Код доступу: 16112022 

 

1100 – 1300 

 

Пленарне засідання /  Plenary session 

 (online reports of participants) 

Формат зустрічі: 

https://us05web.zoom.us/j/3699160786?pwd=K1o0RWF1NWNXVFZKdXhPcl

k2ZGZiUT09 

Ідентифікатор конференції:  369 916 0786 Код доступу: 16112022 

Регламент: Доповідь на пленарному засіданні – до 15 хвилин. 

Повідомлення –  до 5 хв. Report to the plenary session - up to 15 minutes.  

Speeches, comments to the main reports - 5 min.. 
Запитання до доповідачів -  вербально та у чаті конференції. 

 

1300 – 1330 

 

Перерва. Реєстрація учасників для участі   у секційних засіданнях. 

 

1330 – 1500 

 

ДИСКУСІЙНІ ПЛАТФОРМИ 

Робота секцій, майстер-класів; обговорення змістового наповнення 
освітніх компонентів  освітніх програм першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти. 

 Секція 1. Філософсько-освітні горизонти Григорія Сковороди. 

Формат зустрічі:  Платформа Zoom 

Ідентифікатор конференції:  79367814871  Код доступу: 12345 

Секція 2. Творча спадщина Григорія Сковороди: мово-                               

та літературознавчий дискурси. 

 Формат зустрічі:  Платформа Zoom 

Ідентифікатор конференції:  74742966689  Код доступу: 2022 

Секція 3. Забезпечення якості педагогічної освіти: національний та 

глобальний контексти. 

Формат зустрічі:  Платформа Zoom 

Ідентифікатор конференції:  416 619 1234 Код доступу: 23470 

Секція 4. Дитинознавчі та школознавчі студії: націєтворчий 

потенціал. 

Формат зустрічі:  Платформа Zoom 

Ідентифікатор конференції:  454 227 3207  Код доступу: 12345 

Секція 5. Рідномовна та іншомовна освіта. Медіаосвіта. 

Формат зустрічі:  Платформа Zoom 

Ідентифікатор конференції:  74742966689  Код доступу: 2022 

Секція 6.  Інтеграція науки і освіти: методологічні рефлексії змісту 

вищої та фахової передвищої освіти.  

Платформа Zoom 

Ідентифікатор конференції: 416 619 1234   Код доступу: 23470 

https://us05web.zoom.us/j/3699160786?pwd=K1o0RWF1NWNXVFZKdXhPclk2ZGZiUT09
https://us05web.zoom.us/j/3699160786?pwd=K1o0RWF1NWNXVFZKdXhPclk2ZGZiUT09


 

 

16 листопада 2022 року 

11.00 

Платформа ZOOM  

Ідентифікатор конференції: 369 916 0786 

Код доступу: 16112022 
https://us05web.zoom.us/j/3699160786?pwd=K1o0RWF1NWNXVFZKdXhPclk2ZGZiUT09 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

МОТИВУЮЧЕ СЛОВО 

Петро Микитович Бойчук, кандидат педагогічних наук, доцент, 

заслужений працівник освіти України, ректор Комунального закладу вищої 

освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. 

Юрій Дмитрович Бойчук,  доктор педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, ректор Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

Світлана Вікторівна Бережна, доктор філософських наук, професор, 

проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

 

Олена Миколаївна Семеног, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 

Тетяна Сергіївна Ковальова, голова українського представництва 

міжнародної громадської організації ОМЕП. 

Модератори: 

Ольга Леонідівна Фаст, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор                        

з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Комунального закладу 

вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. 

Аліна Ігорівна Кривобокова, редакторка Центру міжнародної діяльності 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

 

https://us05web.zoom.us/j/3699160786?pwd=K1o0RWF1NWNXVFZKdXhPclk2ZGZiUT09


 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ / PLENARY MEETING 

 

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ  

«Філософсько-освітні горизонти Григорія Сковороди» 

 
Галина Головко, екскурсовод ОКЗ "Національний літературно-

меморіальний музей Г.С. Сковороди", село Сковородинівка Харківської 

області, Україна 

Григорій Сковорода - духовні орієнтири для сучасної школи. 

 

Марія Култаєва, доктор філософських наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, завідувач кафедри філософії Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, 

м. Харків, Україна 

Філософія Григорія Сковороди і виклики сьогодення 

 

Петро Білоус, доктор філологічних наук, професор, професор 

кафедри філології  Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Образне осмислення свободи, щастя і спасіння у віршах                    

Григорія Сковороди. 

 

Наталія Іванова,  доктор філософських наук, доцент, професор 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти  Комунального закладу 

вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Смисложиттєва вісь філософії освіти: Григорій Сковорода                             

і сучасність. 

 

Зоя Корчинська, завідувачка науково-методичного відділу 

Волинської обласної бібліотеки для юнацтва, м. Луцьк, Україна 

Волинські дороги Григорія Сковороди 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ  

«Дитинознавчі та школознавчі студії: націєтворчий потенціал» 

 

Yuliia Kuzminska, Ph.D. Candidate, Master of Foreign Philology, 

Higher teacher assistant of North Cambridge Academy Level 4, Cambridge, 

Great Britain 

British Values and Policies in Primary School Teaching  

 

Олена Арцишевська, кандидат філософських наук, вчитель 

міжнародної української школи «Лідер», м. Мурсія, Іспанія 

Integración de componentes educativos y culturales en la Escuela 

Internacional Ucraniana 

 

Kateryna Telitsyna, Master of Music Pedagogy, Teacher assistant                   

of pre-school “Bright Beginning for kids”, Winnipeg, Canada 

The Specifics of Pre-School Education in Canada 

 

Тетяна Лапковська, магістр мистецтвознавства, вчитель фортепіано                   

в українському Музичному Інституті Америки, хормейстер українського 

дитячого хору «Молода думка», м. Нью-Йорк, США 

Освітньо-культурні традиції української громади Нью-Йорка 

 

Agnieszka Jarzębowska, nauczycielka z wieloletnim stażem, аtorka 

artykułów metodycznych, współautorka innowacji pedagogicznych 

realizowanych w szkole podstawowej. Nagrodzona Medalem Edukacji 

Narodowej, Polska 

Co zrobić, aby uczniowie się nie nudzili: na podstawie jednej lekcji 

języka polskiego   z elementami plastyki 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ  

«Інтеграція науки і освіти: методологічні рефлексії змісту 

вищої та фахової передвищої освіти» 

Петро Бойчук, кандидат педагогічних наук, доцент, заслужений 

працівник освіти України, ректор Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна 

Національний досвід розроблення стратегій розвитку закладів 

вищої освіти України: стейкхолдерський підхід 

Олена Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка, м. Суми, Україна 

Інноваційна платформа для розвитку  м’яких навичок  

інфомедійної грамотності в умовах воєнного та післявоєнного стану 

Мирослава Вовк, доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України, м. Київ, Україна 

Педагогічна освіта в Україні: тенденції розвитку 

Маргарита Надутенко, кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник відділу лінгвістики українського мовно-

інформаційного фонду Національної академії наук України, керівник 

Загальноукраїнського центру словникарства, м. Київ, Україна 

Інтеграція цифрових ресурсів Українського мовно-

інформаційного фонду НАН України у загальноукраїнський та 

європейський простір в умовах воєнного стану та повоєнного 

відновлення 

 

 



 

 

 

 

 

Наталія Грона, доктор педагогічних наук, доцент, викладач 

вищої категорії, викладач-методист Комунального закладу «Прилуцький 

гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» 

Чернігівської обласної ради 

Професійна підготовка у закладах фахової передвищої освіти: 

українськомовний аспект 

Оксана Цюняк, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна 

Застосування технології коучингу у професійній підготовці 

майбутніх магістрів початкової освіти 

Алла Мартинюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри іноземної та української філології Луцького національного 

технічного університету, м. Луцьк, Україна 

Розвиток soft skills у студентів закладів вищої освіти – вимога 

сьогодення 

Світлана Довбенко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна 

Проблема підготовки вчителя у творчій спадщині Григорія 

Сковороди 

Марія Копчук-Кашецька, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-

Франківськ, Україна 

Моральне виховання  сучасної молоді на засадах ідей Григорія 

Сковороди  

 



 

 

 

 

 

Людмила Ликтей, викладач-методист структурного підрозділу 

«Івано-Франківський фаховий коледж» Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна 

 Зміст розвитку методичної компетентності викладачів 

гуманітарних дисциплін у закладах фахової передвищої освіти. 

 

Ольга Фаст, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор                   

з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Комунального 

закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Євроінтеграційні контексти модернізації підготовки докторів 

філософії в Україні 

 



 
        

               РОБОТА СЕКЦІЙ 

 

               СЕКЦІЯ 1 

                ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНІ ГОРИЗОНТИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

 

  
Модератори – Наталія Іванова, д-р філос. н., доцент, декан факультету 

дошкільної освіти та музичного мистецтва КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

Алла Бубін, к. пед. н., завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

Ауд. 62 /Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/79367814871 

Ідентифікатор конференції: 793 6781 4871 

Код доступу: 12345 

 

Виступи 

 

Наталя Горло, доктор політичних наук, доц., професор кафедри політології, 

Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна 

Суспільно-політичні ідеї Григорія Сковороди та їх вплив на формування 

політичної свідомості молоді 

 

Наталія Осіпенко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Етноестетичний вимір педагогічної спадщини Григорія Сковороди 

 

Петро Коваль, викладач вищої категорії, викладач-методист ВСП «Ковельський 

промислово-економічний фаховий коледж ЛНТУ», м. Ковель, Україна 

Філософія Григорія Сковороди як джерело свободолюбивого духу українців 

 

Валентина Гончарук, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

«Філософія серця» у творчій спадщині Григорія Сковороди: українознавчий 

аспект 

 

Ангеліна Невідома, студентка спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

КЗ «Бахмутський педагогічний фаховий коледж», м. Бахмут, Україна 

Науковий керівник – Тетяна Осипова, викладач методики музичного виховання  КЗ 

«Бахмутський педагогічний фаховий коледж», м. Бахмут, Україна 

Музично-педагогічні погляди Григорія Сковороди на розвиток гармонійної 

розвиненої особистості 

 

Наталія Сивачук, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

української літератури, українознавства та методик їх навчання, керівник науково-

дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої 

роботи в школі» Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини 

Українознавчий вимір педагогічної спадщини Григорія Сковороди 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Людмила Новаківська, доктор педагогічних наук, професор кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Григорій Сковорода – викладач-новатор 

 

Наталія Іванова, доктор філософських наук, доцент, декан факультету дошкільної освіти 

та музичного мистецтва КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 

м. Луцьк, Україна  

Про любов і цілісність в контексті «трисонячної єдності» Григорія Сковороди: 

світоглядний аспект 

 

Ольга Тищенко, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна  

Науковий керівник – Галина Козак, кандидат психологічних наук, викладач кафедри теорії 

та методики  дошкільної освіти КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна  

Вольові якості дітей старшого дошкільного віку в працях Григорія Сковороди 

 

Діана Шостак, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна  

Науковий керівник – Галина Козак, кандидат психологічних наук, викладач кафедри теорії 

та методики  дошкільної освіти КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна  

Сім’я, як животворча система розвитку самооцінки дитини. Погляди Григорія 

Сковороди  

 

Орися Шевчук, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна  

Науковий керівник – Галина Козак, кандидат психологічних наук, викладач кафедри теорії 

та методики  дошкільної освіти КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна  

Погляди Г. Сковороди на самооцінку дитини 

 

Ірина Диня, вчитель початкових класів Луцького ліцею №27, студентка 4 курсу КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж»  Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Ірина Фаловська, кандидат економічних наук, доцент КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж»  Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Пeдaгогічні oрієнтири сьoгодення з пoглядів Г. С. Сковорoди 

 

Владислав Гайчук, студент 4 курсу спеціальності 017 Фізична культура і спорт 

факультету початкової освіти та фізичної культури КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради, м. Луцька, Україна 

Науковий керівник – Сергій Марчук, кандидат педагогічних наук, викладач Комунального 

закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна 

Принципи педагогічної системи Григорія Сковороди 



 

 

 

 

 

 

Богдана Драгуняк, студентка КЗЛОР «Бродівський фаховий педагогічний  коледж імені 

Маркіяна Шашкевича» м. Броди, Україна 

Науковий керівник – Марія Яремович,  викладачка КЗЛОР «Бродівський фаховий 

педагогічний коледж  імені Маркіяна Шашкевича» м. Броди, Україна 

Григорій Савич Сковорода – корифей української народної педагогіки 

 

Анна Пристайчук, студентка 3 курсу Луцького педагогічного фахового коледжу,                     

м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Наталія Хомюк, викладач природничих дисциплін Комунального 

закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна 

Творчість Г. С. Сковороди у просвітницькій роботі з молодшими школярами 

 

Наталія Чернишенко, науково-педагогічний працівник ПВНЗ «Харківський міжнародний 

медичний університет» м. Харків, Україна 

Відеофільм про Григорія Сковороду (із серії «Видатні педагоги світу») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

СЕКЦІЯ 2 

ТВОРЧА СПАДЩИНА ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ:  

МОВО- ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРСИ 

 

Модераторка – Надія Горбач, к. філ. наук, старший викладач кафедри філології 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

Бібліотека коледжу/Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/74742966689?pwd=BXj8EzvLwZry9vxuTrqIUukzS8mN6X.1 

Meeting ID: 74742966689 Passcode: 2022 

 

Виступи 

 

Лариса Йовенко, доктор педагогічних наук, професор кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

«Священний героїзм» у творчості Г. Сковороди 

 

Петро Білоус, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри філології КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцька, Україна  

Образне осмислення свободи, щастя і спасіння у віршах Григорія Сковороди 

 

Оксана Циганок, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Педагогічні ідеї Г. Сковороди 

 

Олександр Санівський, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Використання творчої спадщини Г. Сковороди у сучасному етнопедагогічному 

дослідженні 

 

Марина Павленко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Образ Григорія Сковороди у творчості Павла Тичини 

 

Тетяна Лопушан, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини  

Рустикальний дискурс в художньому просторі «Саду божественних пісень» Григорія 

Сковороди 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Христина Козимка, студентка 3 курсу факультету початкової освіти та фізичної 

культури 

КЗВО «Луцький педагогічній коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Тетяна Бортнюк, доцент кафедри природничо-математичної, 

світоглядної освіти та інформаційних технологій, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

«Сродна праця» Григорія Сковороди в контексті формування компетентностей 

учнів початкових класів 
 
Наталя Зарудняк, старший викладач кафедри української літератури, українознавства    

та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини  

Рецепція творчості Григорія Сковороди у художньому доробку О. Де 

 

Любов Пархета, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української 

літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини 

Образ філософа у поемі Павла Тичини «Сковорода» 

 

Лариса Тиха, кандидат філол. наук, доцент кафедри іноземної та української філології 

Луцького національного технічного університету, м. Луцьк, Україна 

Ольга Шульга, студентка групи ПЛ-11 Луцького національного технічного 

університету 

м. Луцьк, Україна 

Особливості мовотворчості Григорія Сковороди 

 

Ольга Тищенко, вихователь Крупівський ЗДО (ясла садок) «Крупинка», студентка                    

4 курсу факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцька, Україна 

Науковий керівник – Галина Козак, кандидат психологічних наук,  викладач кафедри  

теорії та методики дошкільної освіти КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцька, Україна 

Вольові якості дітей старшого дошкільного віку в працях Григорія Сковороди 
 
Олена Шевчук, вихователь ЗДО № 7, м. Луцьк, студентка 4 курсу факультету дошкільної 

освіти та музичного мистецтва КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцька, Україна 

Науковий  керівник – Галина Козак, кандидат психологічних наук,  викладач кафедри  

теорії та методики дошкільної освіти КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцька, Україна 

Погляди Г. Сковороди на самооцінку дитини 

 
Діана Шостак, вихователь ЗДО №11, м. Луцьк, студентка 4 курсу факультету 

дошкільної освіти та музичного мистецтва КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Сім’я як життєтворча система розвитку самооцінки дитини у працях Григорія 

Сковороди 



 

 

 

 

 

Катерина Вознюк, Олена Лозін, студентки 3 курсу відділення початкової та дошкільної 

освіти Луцького педагогічного фахового коледжу КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради, м. Луцька, Україна 

Науковий керівник – Надія Антонюк, кандидат педагогічних наук, викладач Луцького 

педагогічного фахового коледжу Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

Педагогічні погляди Григорія Сковороди 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКЦІЯ 3 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ЯКОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ:  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ГЛОБАЛЬНИЙ КОНТЕКСТИ 

 

Модератори – Ольга Фаст, к. пед. н., доцент, доцент кафедри педагогіки і психології 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 

Галина Голя, методист навчально-методичного відділу КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради 

Конференцзала /Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/4166191234?pwd=d1BVVDRONVcvR2ZDbkZFMmtNOEc4dz09 

Meeting ID: 416 619 1234  Passcode: 23470 

Виступи 

 

Тетяна Зорочкіна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової освіти, 

Черкаський національний університет  імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, Україна 

Кіра Гнезділова, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної 

освіти,  Черкаський національний університет  імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси, 

Україна 

Формування методико-математичної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи 

 

Наталія Денисенко, доктор пед. наук, декан факультету початкової освіти та фізичної 

культури КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна 

Наталія Борбич, канд. пед. наук, проектор з навчальної роботи КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Роль вибіркових освітніх компонентів у формуванні soft skills майбутніх учителів 

Нової української школи 

 

Ірина Ковальчук, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри природничо-

математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Оксана Раковець, кандидат біологічних наук, викладач кафедри природничо-

математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Формування лідерських якостей майбутніх педагогів у закладах вищої освіти 

 

Тетяна Бортнюк, кандидат педагогічних наук, доцент КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради,  м. Луцьк, Україна 

Ірина Фаловська, доцент кафедри педагогіки та психології  

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради,  м. Луцьк, Україна 

Освіта України в умовах воєнного стану 

 

Алла Бубін, кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти КЗВО«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. 

Луцьк, Україна 

Євгенія Дурманенко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та 

методики дошкільної освіти, КЗВО«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Квазіпрофесійна діяльність у формуванні в майбутніх вихователів компетентності 

педагогічного партнерства 

 



 

 

 

 

 

  

Тетяна Горобець, кандидат пед. наук, старший викладач кафедри теорії, методики 

музичної освіти та інструментальної підготовки КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Василь Шкоба, старший викладач кафедри теорії, методики музичної освіти                               

та інструментальної підготовки КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Інноваційні детермінанти музично-освітнього процесу в умовах соціальних 

трансформацій 

 

Аліна Циплюк, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. 

Луцьк, Україна 

Формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх вихователів 

 

Катерина П’явка, викладач кафедри теорії, методики музичної освіти та інструментальної 

підготовки КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна 

Борис Коцюрба, викладач акордеону циклової комісії народних інструментів КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Ігор П’явка, викладач акордеону циклової комісії народних інструментів КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Умови формування імпровізаційних умінь у процесі інструментально-виконавської 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

 

Галина Козак,  кандидат психологічних наук, викладач кафедри теорії та методики  

дошкільної освіти КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. 

Луцьк, Україна  

Формування соціального інтелекту у майбутніх педагогів 

 

Марія Замелюк, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії та методики 

дошкільної освіти КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. 

Луцьк, Україна 

Мотиваційна готовність майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до розвитку 

творчого потенціалу дошкільника 

 

Віктор Корнелюк, викладач кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та 

інформаційних технологій КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна. 

Організація інноваційної взаємодії учасників освітнього процесу з використанням 

синергетичного підходу 

 

Єлизавета Кисляк, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Наталія Корінчук, викладач циклової комісії природничо-

математичних дисциплін КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Формування ключової математичної компетентності молодших школярів 

 



 

 

 

 

 

Світлана Яцина, кандидат педагогічних наук, старша викладачка кафедри початкової 

освіти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького м. Черкаси, 

Україна 

Особливості методики використання інтерактивної технології навчання на уроках 

літературного читання в початковій школі 

 

Галина Голя, здобувач ступеня PhD, викладач суспільних дисциплін Комунального 

закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж», м. Луцьк, Україна 

Ольга Галан, викладач суспільних дисциплін Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Історія Луцького педагогічного коледжу  як джерело педагогічного краєзнавства 

 
Ігор Степанюк, кандидат мистецтвознавства, старший викладач  кафедри теорії, методики 

музичної освіти та інструментальної підготовки, викладач хореографічних дисциплін 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Зміст професійної компетентності викладача хореографічних дисциплін у закладах 

вищої освіти  

 
Ірина Кузьміна, викладач словесних дисциплін Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Ольга Столярчук, викладач словесних дисциплін Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Сучасні підходи до формування усного мовлення у студентської молоді 

 

Олена Ярмолюк, викладач хорового диригування циклової комісії методики музичної 

освіти та вокально-хорової підготовки КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Василь Шкоба, заслужений працівник освіти України, завідувач відділення  

«Музичного мистецтва та фізичної культури», викладач-методист КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Аліна Степанюк, викладач диригентсько-хорових дисциплін циклової комісії методики 

музичної освіти та вокально-хорової підготовки, 

Хоровий менеджмент як складова підготовки здобувачів фахової вищої освіти              

до професійної діяльності 

 

Світлана Ябковська, викладач-методист циклової комісії народних інструментів КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Ірина Мазурок, старший викладач циклової комісії фортепіано 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Виховання спеціалізовано-професійних компетенцій у студентів спеціальності 

«Музичне мистецтво» з дисципліни «Основний музичний інструмент» 

 

Тетяна Четверикова, викладач циклової комісії природничо-математичних дисциплін 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Особливості реалізації міжпредметних зв'язків при вивченні базового курсу 

інформатики у педагогічному фаховому коледжі 

 

 



 

 

 

 

 

Н. М. Ткачук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економічної та соціальної 

географії Волинського національного університету  імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна 

Ю. М. Барський, доктор економічних наук, професор, декан географічного факультету 

Волинського національного університету  імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна 

Практичні аспекти підготовки майбутніх вчителів географії, економіки до 

професійної діяльності в НУШ 

 

Нінель Сиротюк, викладач кафедри природничо-математичної,  світоглядної освіти та 

інформаційних технологій Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж», м. Луцьк, Україна 

Галина Голя, викладач кафедри природничо-математичної,  світоглядної освіти та 

інформаційних технологій Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж», м. Луцьк, Україна 

Комфортне освітнє середовище у закладах освіти: дизайн оформлення та особливості 

формування патріотичного осередку  

 

Олександр Левицький, викладач природничих дисциплін Комунального закладу вищої 

освіти «Луцький педагогічний коледж», м. Луцьк, Україна 

Варіативне управління процесом формування здорового способу життя студентів 

 

Світлана Боярчук, викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Схематизація навчального матеріалу як засіб активізації пізнавальної діяльності 

студентів 

 

Вікторія Вольська, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Наталія Корінчук, викладач циклової комісії природничо-

математичних дисциплін КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Наступність між дошкіллям і початковою освітою у формуванні математичної 

компетентності 

 

Ольга Климюк, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Наталія Корінчук, викладач викладач циклової комісії природничо-

математичних дисциплін КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Комбінаторні задачі в початковому курсі математики як засіб розвитку критичного 

мислення учнів 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Христина Ковальчук, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк,Україна 

Науковий керівник – Наталія Корінчук, викладач циклової комісії природничо-

математичних дисциплін КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Методика навчання першокласників розв’язанню простих задач 

 

Марія Рогак, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 

м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Наталія Корінчук, викладач циклової комісії природничо-

математичних дисциплін КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Формування вміння вчитися на уроках математики 

 

Ангеліна Вознюк, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Наталія Корінчук, викладач циклової комісії природничо-

математичних дисциплін КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Методика ознайомлення з діленням з остачею 

 

Софія Михалевич, студентка КЗВО «Луцький педагогічній коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Тетяна Бортнюк, кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Формування ціннісних орієнтирів молоді засобами спортивно-оздоровчої діяльності 

(на прикладі Волинської області) 

 

Анастасія Грабовець, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна. 

Науковий керівник – Наталія Корінчук, викладач циклової комісії природничо-

математичних дисциплін КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Особливості розвитку критичного мислення молодших школярів у процесі вивчення 

математики 

 

Тетяна Литвінчук, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Наталія Корінчук, викладач циклової комісії природничо-

математичних дисциплін КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Інтерактивне навчання на уроках з математики в початковій школі 
 

 

 

 



 

 

 

СЕКЦІЯ 4 

             ДИТИНОЗНАВЧІ ТА ШКОЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ:  

НАЦІЄТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

 
  Модератори –  Тетяна Бортнюк,  кандидат економічних наук, доцент, КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 

Ауд. 59 /Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/4542273207?pwd=NUp0RnVlT0pPcUU1ZmlEZWp2dXN0dz09 

Meeting ID:  454 227 3207  

Passcode: 12345 

 

Виступи 

 

Наталія Дзямулич, викладач-методист КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

 Вімельбух як один з нових жанрів сучасної дитячої літератури 

 

Наталія Дмитренко, викладач циклової комісії словесних дисциплін КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Світлана Марчук, студентка 4-А групи відділення початкової та дошкільної освіти КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Специфіка розвитку діалогічного мовлення здобувачів освіти в умовах сучасного 

освітнього процесу початкової школи 

 

Олеся Дишко, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної культури КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради,  м. Луцьк, Україна 

Формування медіаграмотності у майбутніх  учителів фізичної культури 

 

Богдана Жорняк, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії, методики музичної 

освіти та інструментальної підготовки КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Світлана Ткачук, викладач-методист, викладач методики музичного виховання КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради,  м.  Луцьк, Україна 

Музично-ритмічна діяльність як засіб мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку 

 

Світлана Міліщук, викладач кафедри теорії та методики дошкільної освіти КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Проблеми арт-педагогіки у роботі з дітьми дошкільного віку 

 

Тетяна Комосій, вчитель початкових класів КЗ «Луцький ліцей № 25 Луцької міської ради», 

м. Луцьк, Україна 

Розвиток комунікативних здібностей молодших школярів у процесі вивчення 

фразеології. 

 

Олена Шевчук, вихователь ЗДО №7, м. Луцьк, студентка 4 курсу факультету дошкільної 

освіти та музичного мистецтва Комунального заклад вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Ірина Фаловська, доцент кафедри педагогіки та психології 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

 Особливості  роботи із корекції мовленєвих вад в сучасних умовах у дітей з дизартрією 



  

Світлана Бахомент, викладач-методист КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Вікторія Афанасьєва, вихователь групи подовженого дня ЗЗСО «Луцький ліцей № 1 

Луцької міської ради», м. Луцьк, Україна 

Формування взаємовідносин між однолітками в дитячому колективі 

 

Ольга Бобикайло, студентка 4 курсу КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Світлана Бахомент, викладач-методист КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Національно-патріотичне виховання при організації роботи в початковій школі 

 

Настя Драбосюк, студентка 21 ПОс групи факультету початкової освіти та фізичної 

культури КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна 

Науковий керівник – Ольга Фаст, к. пед. н., доцент, доцент кафедри педагогіки і психології 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

Дидактичні особливості діалогізації процесу навчання дітей з особливими освітніми 

потребами в Новій українській школі 

 

Софія Луцик, студентка 4 курсу спеціальності 013 факультету початкової освіти КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Ірина Фаловська, доцент кафедри педагогіки та психології 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Соціально-педагогічна діяльність фахівців початкової школи з родинами дітей, які 

мають особливі освітні проблеми 
 
Дана Кравчук, студентка 1 курсу, спеціальності 013 Початкова освіта,  відділення початкової  

та дошкільної освіти КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. 

Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Ірина Ніколаєва, викладач іноземної мови вищої категорії, КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Сучасні вимоги до кваліфікації вчителя початкових класів 

 

Наталія Поліщук, студентка 4 курсу спеціальності 013 «Початкова освіта» КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Світлана Вірста, викладачка циклової комісії словесних дисциплін 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Організація навчальних занять за технологією критичного мислення 

 

Ольга Тищенко, вихователь  Крупівський ЗДО (ясла-садок) «Крупинка»  студентка 4 курсу  

факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж»  Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна  

Науковий керівник – Ірина Фаловська, кандидат економічних наук, доцент, спеціаліст вищої 

категорії, старший викладач КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна  

Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення 
 



  

Андріана Трефлер, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна  

Науковий керівник – Світлана Бахомент, викладач-методист КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Розважально-конкурсні програми як засіб формування природоохоронної 

компетентності школярів 

 

Дарина Катеринюк, студентка 32 ДО курсу,  відділення початкової  та дошкільної освіти 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Андрій Войнаровський, викладач, голова циклової комісії фортепіано, КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради,м. Луцьк, Україна 

Робота над музичним образом в контексті  навчання гри на баяні. розвиток музичних 

здібностей учнів при грі на баяні 

 

Анастасія Максимюк, Каріна Спатар, студентка 4 курсу спеціальності 013 факультету 

початкової освіти Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Оксана Кузьмич, викладач іноземної мови Комунального закладу 

вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

 Реалізація принципу наочності під час навчання англійської мови на початковому 

ступені 

 

Богдан Олексюк, здобувач освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт факультету 

початкової освіти та фізичної культури КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Сергій Марчук, кандидат педагогічних наук КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Культура харчування запорозьких козаків 

 

Юлія Фень, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. 

Луцьк, Україна  

Науковий керівник – Марія Осип, викладач циклової комісії природничо-математичних 

дисциплін КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна 

Культура взаємодії з природою, як елемент формування особистості. 

Людмила Шишко, студентка 4 курсу КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк,Україна   

Науковий керівник – Світлана Бахомент, викладач-методист КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Анімаційні розважальні програми як засіб організації ігрової діяльності школярів 

 

Анна Аноколова, студентка 3-Д курсу  КЗВО "Луцький педагогічний коледж" Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Формування життєвої компетентності молодших школярів у процесі валеологічного 

виховання  

 



 

 

  

Діана Шостак, вихователь ЗДО №11, м. Луцьк, студентка 4 курсу факультету дошкільної 

освіти та музичного мистецтва КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Ірина Фаловська, кандидат економічних наук, доцент, спеціаліст 

вищої категорії, старший викладач КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Інклюзивна освіта як індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з 

особливими освітніми потребами 

  

Дарина Катеринчук, студентка 3 курсу відділення початкової освіти Луцького 

педагогічного фахового коледжу КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Наталія Хомюк, викладач природничих дисциплін Комунального 

закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна 

Естетичне виховання молодших школярів на уроках природознавства в початковій 

школі 

 

Софія Ковердюк, студентка 3 курсу відділення  початкової та дошкільної освіти КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Розробка новітніх завдань, значень, а також методів контролю та оцінювання 

навчальних досягнень учнів з природознавства 

 

Анна Кравчук, студентка 2 курсу (21 ПОс група) спеціальності 013 Початкова освіта 

факультету початкової освіти та фізичної культури, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Петро Бойчук, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки та психології, ректор  КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради,  м. Луцьк, Україна 

Особливості виникнення тривожності у дітей молодшого шкільного віку 

 

Тетяна Кудрик, студентка 3 курсу  спеціальності 013 Початкова освіта КЗВО «Луцького 

педагогічного коледжу» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Наталія Хомюк, викладачка природничих дисциплін, викладачка 

вищої категорії, старша викладачка Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Методика проведення позаурочної роботи на уроках природознавства                                  

та навчального курсу «Я досліджую світ» у початковій школі. 

 

Мирослава Лавренюк, студентка 3 курсу відділення початкової та дошкільної освіти 

Луцького педагогічного фахового коледжу КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Наталія Хомюк, викладач кафедри природничо-математичної 

світоглядної освіти та інформаційних технологій Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Узагальнюючі уроки з природознавства (ЯДС) в початковій школі 

 



  

Марина Наглюк, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Людмила Шуст, кандидат філологічних наук, викладачка циклової 

комісії  словесних дисциплін КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Опрацювання фразеологізмів у початкових класах: методичні рекомендації 

 

Каріна Сокол,  студентка 21 ПОс групи факультету початкової освіти та фізичної культури 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Ольга Фаст, к. пед. н., доцент, доцент кафедри педагогіки і психології 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

Дидактичні особливості розвитку образного мовлення молодших школярів 

 
Аріна Остапчук, студентка 3 курсу відділення початкової та дошкільної освіти Луцького 

педагогічного фахового коледжу КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради,м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник –  Наталія Хомюк, викладачка природничих дисциплін, викладачка 

вищої категорії, старша викладачка Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Методика проведення спостережень на заняттях з природознавства в початковій школі 

 

Софія Смокович, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради м. Луцьк, Україна  

Науковий керівник –  Наталія Хомюк, викладачка природничих дисциплін, викладачка 

вищої категорії, старша викладачка Комунального закладу вищої освіти «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Домашня робота, як один із видів позаурочних занять  

 

Назар Наумчук, здобувач освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт факультету 

початкової освіти та фізичної культури КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Сергій Марчук, кандидат педагогічних наук КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Педагогіка здоров’я В. Сухомлинського  в сучасному освітньому просторі 

 

Іванна Нечипорук, студентка 3 курсу спеціальності Початкова освіта  Комунального закладу 

вищої освіти «Луцький педагогічний коледж»  Волинської обласної ради 

Науковий керівник – Надія Антонюк, кандидат педагогічних наук, викладачка Луцького 

педагогічного фахового коледжу Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради 

Ідея «сродної праці» у творчій спадщині Григорія Сковороди 

 

Діана Осадчук, студентка 3 курсу відділення початкової та дошкільної освіти Луцького 

педагогічного фахового коледжу КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради м. Луцьк, України    

Науковий керівник – Наталія Хомюк, викладач анатомії,фізіології і гігієни для дітей 

шкільного віку Комунального закладу вищої освіти” Луцький педагогічний коледж”                                                            

Волинської обласної ради м. Луцьк,Україна 

Інноваційні технологічні засоби навчання природознавства: умови ефективного 

використання 



 

 

  

  Денисюк Марта, студентка 21 ПОс групи факультету початкової освіти та фізичної 

культури КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна 

Науковий керівник – Ольга Фаст, к. пед. н., доцент, доцент кафедри педагогіки і психології 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

Використання ідей В.О. Сухомлинського щодо оцінювання навчальних досягнень 

молодших школярів в умовах Нової української школи 
 

Юлія Чернюк, студентка 2 курсу спеціальності 013 Початкова освіта факультету початкової 

освіти та фізичної культури, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Петро Бойчук, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

педагогіки та психології, ректор КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради,  м. Луцьк, Україна 

Розвиток толерантності учнів молодшого шкільного віку 
 

Діана  Динь, студентка 3 курсу відділення початкової та дошкільної освіти Луцького 

педагогічного фахового коледжу Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Надія Антонюк, кандидат педагогічних наук, викладач Луцького 

педагогічного фахового коледжу Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Дитиноцентричний підхід до навчання в умовах нової української школи 

 

Сергій  Джурак, студент 1 курсу факультету початкової освіти та фізичної культури 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Галина Голя, викладач кафедри природничо-математичної, 

світоглядної освіти та інформаційних технологій Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м.  Луцьк, Україна 

Особливості формування патріотизму під час занять хортингом 

 

Катерина Стасюк, студентка 3 курсу Луцького педагогічного фахового коледжу КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Світлана Савчук, викладач педагогіки КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Використання інтерактивних технологій у навчанні 
 

 

Оксана Труш, студентка 3 курсу відділення початкової та дошкільної освіти  Луцького 

педагогічного фахового коледжу КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Наталія Хомюк, викладач природничих дисциплін, викладачка вищої 

категорії, старша викладачка Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

 Роль технічних засобів навчання у викладанні природознавства в початковій школі 
 

Олександра Гриневич, студентка 21 ПОс групи факультету початкової освіти та фізичної 

культури КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна 

Науковий керівник – Ольга Фаст, к. пед. н., доцент, доцент кафедри педагогіки і психології 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

Дидактичні особливості формування основ академічної доброченості молодших 

школярів     



 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

  

Аліна Кобець, студентка 3 курсу відділення початкової та дошкільної освіти Луцького 

педагогічного фахового коледжу КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Наталія Хомюк, викладач Луцького педагогічного фахового коледжу 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради м. Луцьк, Україна 

Аналіз підручників «ЯДС» для 3 і 4 класів (структура, методичний апарат, ілюстрації         

і доступність). Схожість і відмінність у структура підручників 

 

Тетяна Дейна, студентка 4 курсу факультету початкової освіти та фізичної культури 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Нінель Сиротюк, викладач кафедри природничо-математичної, 

світоглядної освіти та інформаційних технологій Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м.  Луцьк, Україна 

Розвиток мотивації моральної поведінки особистості школярів 

 

Тетяна Лящук, студентка 21 ПОс групи факультету початкової освіти та фізичної культури 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Ольга Фаст, к. пед. н., доцент, доцент кафедри педагогіки і психології 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

Інтеграція змісту початкової освіти як дидактична умова формування дослідницьких 

умінь молодших школярів 

 

Софія Михалевич, студентка 3 курсу факультету початкової освіти та фізичної культури 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м.Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Галина Голя, викладач кафедри природничо-математичної, 

світоглядної освіти та інформаційних технологій КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Фізичне виховання учнів НУШ як складова національно-патріотичного виховання 

Уляна Крисюк, студентка 3 курсу КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Юлія Коляда, викладач музичних дисциплін КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради м. Луцьк, Україна 

Розвиток ритмічного чуття за методикою Карла Орфа 

 

Софія Оліферчук, студентка 21 ПОс групи факультету початкової освіти та фізичної 

культури КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна 

Науковий керівник – Ольга Фаст, к. пед. н., доцент, доцент кафедри педагогіки і психології 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

Дидактичні основи інтеграції українознавства у зміст початкової освіти 

 

Катерина Стрільчук, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Людмила Шуст, кандидат філологічних наук, викладач КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж»  Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Робота з науково-популярними творами в контексті національно-патріотичного 

виховання школярів 3 класу 

 
 



 

 

 

 

 

Анастасія Грабовець, Тетяна Литвінчук, студентки 4 курсу спеціальності 013 Початкової 

освіти відділення початкової та дошкільної освіти КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Ірина Фаловська, доцент кафедри педагогіки та психології 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Розвиток освітньої інтеграції дітей з психофізичними порушеннями 

 

Вольська Вікторія, студентка 4 курсу спеціальності 013 факультету початкової освіти  та 

фізичної культури КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. 

Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Наталія Корінчук, викладач математики КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Наступність між дошкіллям і початковою освітою у формуванні математичної 

компетентності 

 

Валентина Гаврилюк, студентка 21 ПОс групи факультету початкової освіти та фізичної 

культури КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна 

Науковий керівник – Ольга Фаст, к. пед. н., доцент, доцент кафедри педагогіки і психології 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

Дидактичні особливості розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів в 

умовах дистанційного та змішаного навчання 

 

Мирослава Кульчицька, студентка 4 курсу спеціальності 013 Початкова освіта факультету 

початкової освіти та фізичної культури, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Марія Козігора, викладач кафедри педагогіки та психології  КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради,  м. Луцьк, Україна 

Особливості сприймання зовнішнього середовища учнями молодшого шкільного віку 

 

Ольга Чубай, студентка 21 ПОс групи факультету початкової освіти та фізичної культури 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Ольга Фаст, к. пед. н., доцент, доцент кафедри педагогіки і психології 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

Дидактичні умови організації інклюзивного навчання молодших школярів, які 

потребують корекції психофізичного розвитку 

 

Ольга Гончар, вчитель початкових класів Вараського ліцею №3 Вараської міської  

територіальної громади Рівненської області, студентка КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Наталія Корінчук, викладач математики КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Методика ознайомлення молодших школярів з числовими виразами в 1 класі 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тетяна Литвінчук, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Наталія Корінчук, викладач математики КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна  

Інтерактивне навчання на уроках з математики в початковій школі 

 

Ірина Диня, вчитель початкових класів Луцького ліцею № 27, студентка 4 курсу КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Віктор Корнелюк, викладач математики КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна  

Народна математика у культурі українського народу 

 
Христина Ковальчук, Світлана Марчук, студентки 4 курсу КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж»  Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Оксана Кузьмич, викладач іноземних мов КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж»  Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Сутність інтерактивного навчання  на уроках іноземної мови у початковій школі 
 

Катерина Коваль, аспірант Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне, 

Україна 

Полікультурна освіта представників соціального супроводу у дитячих будинках 

сімейного типу 

 

Наталія Яренчук, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Особливості розвитку критичного мислення молодших школярів у процесі вивчення 

математики 

 

Галина Брой, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  Волинської обласної ради, 

м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Наталія Хомюк, викладач природничих дисциплін, викладачка вищої 

категорії, старша викладачка Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Педагогічно-організаційні роботи з підлітками, які є соціально обдарованими 

 

Вадим Охман, студент КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  Волинської обласної ради, м. 

Луцьк, Україна 

Особливості організації спостереження за природою з учнями-першокласниками 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СЕКЦІЯ 5 

РІДНОМОВНА ТА ІНШОМОВНА ОСВІТА. МЕДІАОСВІТА 

 

Модераторка – Надія Горбач, к. філ. наук, старший викладач кафедри філології 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

Бібліотека/Join Zoom Meeting 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/74742966689?pwd=BXj8EzvLwZry9vxuTrqIUukzS8mN6X.1 

Meeting ID: 747 4296 6689 

Passcode: 2022 

Виступи 

 

Тетяна Ніколашина, кандидат філол. наук, доцент, доцент кафедри української мови 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, м. Полтава, 

Україна 

Віртуальна екскурсія на уроці української мови до Чорнухинського літературно-

меморіального музею Г. С. Сковороди 

 

Галина Сергєєва, кандидат філологічних наук, доцент, старший викладач кафедри 

іноземних мов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,  м. 

Харків, Україна 

Оксана Ходаковська, кандидат філологічних  наук, доцент, старший викладач кафедри 

іноземних мов, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. 

Харків, Україна 

Лексична складова мовленнєвої компетентності науковця-юриста 

 

Ірина Войтенко, викладач кафедри іноземної та української філології Луцького 

національного технічного університету, м. Луцьк, Україна 

Расові стереотипи у американському політичному дискурсі (на прикладі 

президентських заявок Ендрю Янга та Барака Обами) 

 

Angelina Voznyuk, Anastasiia Grabovets,  of the 4 group Municipal Establishment of Higher 

Education «Lutsk Pedagogical College» Volyn regional council specialty 013 Primary education 

Scientific supervisor 

Oksana Kuzmych, teacher of foreign languages Municipal Establishment of Higher Education 

«Lutsk Pedagogical College» Volyn regional 

Тhe role of motivation in learning a foreign language 

 

Марина Андрощук, Катерина Петровець, студентки 3 курсу відділення початкової та 

дошкільної освіти Луцького педагогічного фахового коледжу Комунального закладу вищої 

освіти  «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Світлана Денисова, викладачка Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради,  м. Луцьк, Україна 

Організація підсумкового контролю знань з іноземної мови в початковій школі 
 

  



 

 

 

 

 

Софія Баласанян, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Алла Бляшевська, кандидат педагогічних наук, доцент КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Зв’язок методики навчання іноземної мови з психологією 

 

Анастасія Віраг, Оксана Дідух, студентки  3 курсу, відділення початкової та дошкільної 

освіти Луцького педагогічного фахового коледжу   КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Світлана Денисова, викладачка Комунального закладу вищої освіти 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Особливості навчання техніки читання на початковому етапі вивчення іноземної мови 

 

Ольга Гончар, вчитель початкових класів Вараського ліцею №3 Вараської міської  

територіальної громади Рівненської області, студентка КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж»  Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Тетяна Литвінчук, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Оксана Кузьмич, викладач іноземних мов КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж»  Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Медіаосвіта як один із засобів підвищення ефективності навчання англійської мови 

 

Світлана Денисова, викладач іноземної мови КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна                                           

 Оксана Кузьмич, викладач іноземної мови КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна                                                                                                                                                                                             

  Selbstbildung als wichtiger element in der ausbildung der fremdsprachenlehrer 

 

Яна Жук, студентка 1 курсу відділення початкової  та дошкільної освіти КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Ірина Ніколаєва, викладач іноземної мови вищої категорії, КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради,м. Луцьк, Україна 

Підготовка майбутнього вчителя англійської мови в початковій школі в умовах 

дистанційного навчання 

 

Ірина Мороз, Вікторія Кардаш, студентки 3 курсу відділення початкової та дошкільної 

освіти Луцького педагогічного фахового коледжу КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Світлана Денисова, викладачка іноземної мови Комунального 

закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна 

Застосування технічних засобів у процесі вивчення іноземної мови в початковій школі 

 

Олена Кислюк, Анна Ковальчук, студентки 4 курсу факультету початкової освіти 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник –  Оксана Кузьмич, викладачка іноземної мови Комунального закладу 

вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна  

Тенденції розвитку іншомовної освіти в Україні 
 



 

 

  

Христина Ковальчук, студентка 4 курсу факультету початкової освіти  КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Майя Федорець, викладачка іноземної мови Комунального закладу 

вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна  

Використання ігрових технологій на уроках англійської мови у початковій школі 

 

Людмила Панасевич, студентка 1 курсу відділення початкової  та дошкільної освіти КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Ірина Ніколаєва, викладач іноземної мови КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Використання ігрових  прийомів на уроках англійської мови в початковій школі 

 

Софія Петручик, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Алла Бляшевська,  кандидат педагогічних наук, доцент КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Розвиток критичного мислення на уроках  англійської мови в початковій школі 

 

Вікторія Тимощук, Софія Луцик, студентки 4 курсу факультету початкової освіти КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж»  Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Оксана Кузьмич, викладач іноземної мови КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Розвиток критичного мислення на уроках англійської мови 

 

Ангеліна Чваніна, студентка 1 курсу відділення початкової  та дошкільної освіти КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Ірина Ніколаєва,  викладач іноземної мови КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Наочність у викладанні англійської мови у молодших класах 

  

Анастасія Веснянка, студентка 3 курсу відділення початкової та дошкільної освіти 

Луцького педагогічного фахового коледжу КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Галина Голя, викладач суспільних дисциплін Комунального закладу 

вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна  

 Особливості формування медіаграмотності у здобувачів початкової освіти   

 

Мирослава Троцюк, студентка  4-Б курсу ОС Фаховий молодший бакалавр, факультету 

початкової освіти та фізичної культури 

Науковий керівник – Майя Федорець, викладач іноземної мови КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради м.Луцьк, Україна 

Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі 

 

Софія Кичка, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 

м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Алла Бляшевська, кандидат педагогічних наук, доцент КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Лінгвопсихологічна характеристика мовленнєвої діяльності та спілкування 

 



  

Єлизавета Кисляк, Вікторія Вольська, студентки 4 курсу факультету початкової освіти 

Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Оксана Кузьмич, викладачка іноземної мови Комунального закладу 

вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна  

Ігрові технології як інструмент компетентнісно-орієнтованого навчання на уроках 

англійської мови 

 

Вікторія Вовчок, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна  

Науковий керівник – Валентина Триндюк, кандидат педагогічних наук, старший викладач 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Розвиток комунікативних навичок на занятті іноземної мови: метод Каллана 

 

Тетяна Масюк, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 

м. Луцьк, Україна  

Науковий керівник – Вікторія Дацюк, викладач циклової комісії словесних дисциплін 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Особливості використання ігрових технологій навчання на уроках української мови          

у початкових класах 

 

Тетяна Шмат,  студентка 1 курсу Луцького педагогічного фахового коледжу КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Галина Голя, викладач циклової комісії суспільних дисциплін КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

 Особливості формування  медіакомпетентності  у майбутніх вихователів 

 

Марія Степанюк, студентка 3 курсу Луцького педагогічного фахового коледжу КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Наталія Хомюк, викладач природничих дисциплін Луцький 

педагогічний фаховий коледж КЗВО “Луцький педагогічний коледж” Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Дидактичні особливості формування інфомедійних навичок молодших школярів 

 

Богдана Сиротинська, студентка 3 курсу Луцького педагогічного фахового коледжу  

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради,  м. Луцьк, Україна 

Наукова керівниця – Наталія Хомюк, викладач природничих дисциплін, Луцький 

педагогічний фаховий коледж КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, Україна  

Методичні аспекти інтеграції інфомедійної грамотності у зміст початкового курсу                     

з природознавства 

 

Олена Клехо, викладач циклової комісії природничо-математичних дисциплін  КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради,  м. Луцьк, Україна 

Критичне мислення та медіа грамотність 

 

 



 

 

 

 

 

 

Анастасія Муц, студентка КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 

м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Тетяна Бортнюк, кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Формування медіаграмотності у здобувачів освіти початкової школи 

 

Валентина Триндюк, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри філології  

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради,  м. Луцьк, Україна 

Медіазасоби на заняттях з іноземної мови  

 

Наталія Яренчук, студентка курсу КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Інтерактивне навчання на уроках англійської мови у початкових класах 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ 6 

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ І ОСВІТИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ РЕФЛЕКСІЇ ЗМІСТУ 

ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Модератори – Ольга Фаст, к. пед. н., доцент, доцент кафедри педагогіки і психології КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, 

Галина Голя, методист навчально-методичного відділу КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради 

Конференцзала /Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/4166191234?pwd=d1BVVDRONVcvR2ZDbkZFMmtNOEc4dz09 

Meeting ID: 416 619 1234  Passcode: 23470 

 

Виступи 

 

Андрій Яланський, професор кафедри живопису та композиції Національної академії 

образотворчого мистецтва і архітектури м. Київ, Україна 

Важливість мистецької освіти для сучасного суспільства 

 

Віта Кириченко, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури, 

українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

Культурно-дозвіллєва робота студентів як складова професійної підготовки майбутніх 

учителів-філологів 

 

Ірина Забіяка, канд. пед. наук, доцент кафедри іноземної та української філології Луцького 

національного технічного університету, м. Луцьк, Україна 

Технологія портфоліо як важливий засіб підготовки фахівців технічного профілю 

 

Олег Казмірчук, викладач циклової комісії суспільних та художньо-мистецьких дисциплін 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Ірина Ковальчук, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри природничо-

математичної, світоглядної освіти та інформаційних технологій КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Національна ідея як чинник консолідації українського суспільства 

 

Алла Мартинюк, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземної та 

української філології  Луцького національного технічного університету , м. Луцьк, Україна  

Мотивація як рушійна сила викладання іноземної мови в технічних ЗВО 

 

Анатолій Вихованець, викладач-методист циклової комісії методики музичної освіти та 

вокально-хорової підготовки КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна 

Ксенія Стречен, викладач циклової комісії фортепіано КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Формування самостійності студента в класі спецінструмента 

 

Назар Бугайчук, викладач кафедри фізичної культури КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Футзал як засіб рекреації для студентської молоді 

  



 

 

 

 

 

 

  

Олександра Ємчик, кандидат пед. наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної 

освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки, 

м. Луцьк, Україна 

Підготовка майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти до здійснення пошуково-

дослідницької діяльності з дітьми 

 

Світлана Вірста, викладач циклової комісії словесних дисциплін, методист КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Навчально-методична література у формуванні компетентнісно-орієнтованого 

освітнього процесу 

 

Сергій Марчук, кандидат пед. наук, старший викладач, завідувач кафедри педагогіки та 

психології, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна 

Ірина Чемерис, викладач циклової комісії шкільної, дошкільної, педагогіки, психології та 

методик, Луцький педагогічний фаховий коледж, м. Луцьк, Україна 

Педагогічна аксіоматика гуманізму у спадщині  

К. Ушинського, В. Сухомлинського, Ш. Амонашвілі 

 

Вікторія Зиско, Анжела Кругляченко, Зоя Богдан,  викладачі циклової комісії фортепіано 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Поліфункціональний вплив навчання гри на фортепіано у фаховій підготовці вчителя 

музичного мистецтва  

 

Богдана Мацко, студентка 1-А курсу, спеціальності 013 Початкова освіта, відділення 

початкової  та дошкільної освіти КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Ірина Ніколаєва, викладач іноземної мови вищої категорії, КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Форми інтерактивного навчання для студентів під час дистанційного навчання 

 

Марина Микитенко, аспірантка кафедри педагогіки, Криворізького державного 

педагогічного університету, м. Кривий Ріг, Україна 

Освітня реформа: історико-правовий аспект  

Ірина Назарук, кандидат філологічних наук, викладач циклової комісії словесних 

дисциплін КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна 

Націєтворчий аспект діяльності луцького клубу поетичного слова 

 

Яна Собко, студентка 4 курсу КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної 

ради, м. Луцьк, Україна   

Науковий керівник – Світлана Бахомент, викладач-методист КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Спортивно-туристичні походи і змагання як засіб пропаганди здорового способу життя 

на думку сучасних науковців 

 
 



 

  

Віктор Корнелюк, викладач кафедри природничо-математичної, світоглядної освіти та 

інформаційних технологій, голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін, 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна. 

Організація інноваційної взаємодії учасників освітнього процесу з використанням 

синергетичного підходу 

 

Тетяна Четверикова, викладач циклової комісії природничо-математичних дисциплін 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Особливості реалізації міжпредметних зв’язків при вивченні базового курсу 

інформатики у педагогічному фаховому коледжі 

 

Олександр Митчик, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент  КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

 Формування здоров’язберігаючих компетентностей у майбутніх спеціалістів фізичної 

культури і спорту 

 

Едуард Косинський, викладач фізичної культури КЗВО «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна   

Місце національних одноборств в сучасній педагогічній парадигмі 

 

Ірина Кліш, кандидат  наук з фізичної культури і спорту, доцент, доцент кафедри фізичної 

культури КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна 

Значення рухливих ігор для соціального формування особистості 

 

Гнатенко Юлія, студентка 3 курсу Луцького педагогічного фахового коледжу КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Світлана Савчук, викладач педагогіки КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна  

Інтеграційні процеси в системі освіти  

 

Оксана Мельничук, магістр 2 курсу спеціальності 016 «Спеціальна освіта» навчально-

наукового інституту неперервної освіти ВНУ імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна 

Інклюзивна культура як соціокультурний чиннк успішного впровадження 

інклюзивної освіти 

 

Марія Козігора, аспірантка кафедри загальної та клінічної психології ВНУ імені Лесі 

Українки, м. Луцьк, Україна 

Підготовка майбутніх вчителів до роботи з учнями початкової школи під час воєнного 

стану 

 



 

 

 

 

 

 

 

Віта Степанюк, викладач циклової комісії шкільної, дошкільної педагогіки, психології 

та методик, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна  

Тетяна Яцик,  викладач циклової комісії шкільної, дошкільної педагогіки, психології та 

методик, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна  

Теоретичний аспект інтегрованої освіти: навички 21 століття 

 

Дарина Гузь, студентка 2-Б курсу, спеціальності 013 Початкова освіта, відділення 

початкової  та дошкільної освіти КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Науковий керівник – Ірина Ніколаєва, викладач іноземної мови вищої категорії, КЗВО 

«Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Методичні поради щодо ефективної підготовки до зовнішнього незалежного 

оцінювання 

 

Ірина Назарук, кандидат філологічних наук, викладач циклової комісії словесних 

дисциплін КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна 

Націєтворчий аспект діяльності луцького клубу поетичного слова 

 

Марія Бойчук,  викладач-методист циклової комісії природничо-математичних 

дисциплін КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, 

Україна 

Особливості просвітницької роботи на заняттях з математики у закладі фахової 

передвищої освіти  

 

Михайло Дудай,  викладач циклової комісії народних інструментів КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Модернізація змісту професійної підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва: аналіз науково-педагогічного дискурсу 

 

Володимир Тарасюк,  викладач кафедри фізичної культури КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради, м. Луцьк, Україна 

Потенціал тренувальних занять з волейболу у формуванні soft skills студентів-

педагогів 
 
 


