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Програма проведення 
ІІІ Міжнародної дистанційної науково-практичної конференції  

«Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір» 
 

Дата 
проведення 

Заходи Місце проведення 

22 вересня Тестова трансляція для 
учасників on-line конференції 

мультимедійний центр НПУ імені 
М.П. Драгоманова 

(вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 4–2)  

1 жовтня Розміщення на сайті Інституту 
розвитку дитини програми 
конференції  

- 

2 жовтня 
10.00 – 10.30 

 
 

10.30 – 11.00 
 
 
 
 

11.00 – 11.30 
 
 

 
 

11.30 – 12.00 

Відкриття конференції 
Пленарне засідання 

мультимедійний центр НПУ імені 
М.П. Драгоманова 

(вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 4–2) 
Тематичні напрями: 
1. Молодіжні ініціативи в науці, 

освіті, культурі  
 
 

2. Становлення та розвиток 
особистості в освітньому 
просторі: інноваційні 
парадигми  

 
3. Діяльність особистості як 

основа її саморозвитку 

відео конференц–зал 
НПУ імені М.П. Драгоманова 
(вул. Пирогова, 9, ауд. 340) 

 
 

мультимедійний центр НПУ імені 
М.П. Драгоманова 

(вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 4–2) 
 
 

конференц-зал Білоруського 
державного педагогічного 

університету імені М. Танка 
Підведення підсумків 
конференції 

мультимедійний центр НПУ імені 
М.П. Драгоманова 

(вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 4–2) 
 
 

* Регламент виступів на: 
– пленарному засіданні до 2 хвилин; 
– секційному засіданні до 4 хвилин. 
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Модератори обговорення: Євтух Володимир Борисович – директор Інституту 
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педагогічних наук, професор 

 
Секретар: Скригонюк Ірина – магістрантка Інституту розвитку 

дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
 
 
Абасалієва Оксана – здобувач кафедри психології Полтавського національного 
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Наукові пошуки XXI століття: молодіжний вимір 
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Професійна деформація працівників кримінально-виконавчої системи 
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І. С. Нечуя – Левицького» 

Саморозвиток особистості як процес подолання суперечностей  
 

Литовченко Марія – студентка КВНЗ «Корсунь-Шевченківський педагогічний 
коледж ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради» 

Наукова робота як чинник особистісно-професійного розвитку студентів 
в період навчання у ВНЗ 
 

Магда Світлана – студентка Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

Проблема молодіжних цінностей та ціннісного відношення до сучасної 
освіти 
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Марциненко Катерина – курсантка Інституту кримінально-виконавчої служби 
Таємне спілкування в кримінальній субкультурі 
 

Мельник Тамара – магістрантка Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського 

Підготовка майбутнього вихователя до взаємодії з батьками в умовах 
полікультурного освітнього середовища  

 
Микитенко Інна – викладач ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені 
І. Я. Франка» Житомирської обласної ради 

Застосування інноваційних технологій як засіб активізації навчального 
процесу з іноземної мови 
 

Морозюк Тетяна – студентка ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж 
імені А. Ю. Кримського» 

Розвиток творчого потенціалу студентської молоді 
 
Прідьма Діана – студентка КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж імені 
І. С. Нечуя – Левицького» 

Молодіжні ініціативи – майбутнє нашої Батьківщини 
 
Фурманець Олена – студентка КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж 
імені І. С. Нечуя – Левицького» 

Молодь – наше майбутнє  
 

Ходаківська Діана – студентка ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені 
І. Я. Франка» Житомирської обласної ради 

Підготовка вчителя-дослідника як важлива перспективна проблема 
сучасної педагогічної науки та практики 

 
Шамраєнко Олена – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Актуальність впровадження соціальних проектів в роботу філармоній 
 

Шкунида Наталія – студентка Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини  

Сучасний учитель початкової школи: особистість та професійна 
діяльність 
 

Шкуренко Олександра – викладач кафедри фахових методик та інноваційних 
технологій у початковій школі Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини  

З досвіду використання дистанційних технологій навчання при викладанні 
фахових дисциплін на факультеті початкової освіти 

 
Щербак Олександр – викладач кафедри теорії початкового навчання Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

Вплив на розвиток особистості дистанційних online програм у ВНЗ США 
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Ющук Ірина – студентка ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені 
А. Ю. Кримського» 

Проблема дитячого аутизму в контексті професійної підготовки 
педагога» 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: 
ІННОВАЦІЙНІ ПАРАДИГМИ 

 
Модератори обговорення: Андрусишин Богдан Іванович – проректор з 

науково-методичної роботи гуманітарних інститутів, 
директор Інституту політології та права НПУ імені 
М. П. Драгоманова, заслужений діяч науки і техніки 
України, доктор історичних наук, професор 

 
Уваркіна Олена Василівна – в.о. директора 
Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова, доктор філософських наук, 
професор 

 
Секретар: Лозян Наталія – магістрантка Інституту розвитку 

дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
 
 
 
Баталіна Ксенія-Аліна Юріївна – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ 
імені М. П. Драгоманова 

Вплив патріотичного виховання на формування особистості дитини 
дошкільного віку  

 
Білоножка Аліна – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова  

Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного 
віку 

 
Брикнер Олена – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Формування патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку: потреба 
часу  
 

Брода Галина – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Формування психічного здоров’я дітей старшого дошкільного віку 
засобами арт-терапії 
 

Васильєва Світлана – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Визначення сформованості естетичних емоцій у дітей старшого 
дошкільного віку  
 

Гарачук Тетяна – викладач кафедри фахових методик та інноваційних технологій у 
початковій школі Уманського державного педагогічного університету імені Павла 
Тичини 

Підходи до навчання іноземних мов молодших школярів 
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Гіренко Світлана – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Проблема впливу соціальних мереж на формування особистості дитини 
дошкільного та молодшого шкільного віку 
 

Гриценко Юлія – студентка Красноградського коледжу Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

Особливості становлення емоційного компоненту етнічної ідентичності 
школяра  

 
Громова Дарія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Збагачення, уточнення та активізація словника дітей, які страждають 
на ЗНМ 

 
Данюк Анастасія – студентка ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені 
І. Я. Франка» Житомирської обласної ради 

Проблеми становлення та розвитку особистості: критична педагогіка 
та гендерна освіта 
 

Джура Вікторія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Вплив творів усної народної творчості на мовленнєвий розвиток дітей 
дошкільного віку  

 
Дмитренко Катерина – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Ознайомлення дітей дошкільного віку з народними традиціями в галузі 
фізичного виховання засобами українських народних ігор 
 

Дмитрук Анна – аспірантка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Дитячий фольклор як засіб формування особистості дитини 

 
Драч Лариса – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Проблема агресивності поведінки у різноманітних наукових підходах 
 
Дубогрій Тетяна – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Педагогічна організація взаємодії дошкільної установи з батьками: досвід 
експериментального дослідження  

 
Дурицька Марія – студентка КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж імені 
І. С. Нечуя – Левицького» 

Становлення та розвиток особистості в освітньому просторі: 
інноваційні парадигми 
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Дядюша Юлія – ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» 

Розповідання за серією сюжетних картинок – передумова розвитку 
внутрішнього мовлення дітей старшого дошкільного віку 

Задніпряна Оксана – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Прояв властивостей темпераменту у навчально-виховній роботі з 
дошкільниками 

 
Заєць Оксана – студентка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди» 

Розвиток творчих здібностей старших дошкільників засобами 
нетрадиційних технік малювання 

 
Замишляк Ірина – магістрантка Київського університету імені Бориса Грінченка  

Мовленнєва зарядка як засіб ефективного розвитку комунікативних 
умінь учнів на уроках англійської мови 
 

Зубач Ольга – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Розвиток самооцінки дітей дошкільного віку у процесі спілкування з 
дорослими та однолітками 

 
Іванча Тетяна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Вплив туристично-краєзнавчої діяльності на розвиток школяра 
 
Кедич Ольга – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Моральне виховання молодших школярів 
 

Клименко Ліна – студентка Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу 
ім. І. Я. Франка  

Сенсорне виховання дітей п’ятого року життя – основа їх розумового 
розвитку 

 
Кобець Галина – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Характеристика оздоровчих технологій формування правильної постави 
дітей дошкільного віку  

 
Коваленко Вікторія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Особливості розвитку уяви дітей старшого дошкільного віку за 
допомогою нетрадиційних технік малювання 
  

Ковальська Аліна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Формування валеологічних уявлень у дітей старшого дошкільного віку в 
процесі гурткової роботи 
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Ковальчук Ілона – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Естетичне виховання молодших школярів як наукова проблема 
 
Когуть Ольга – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Декоративна діяльність як середовище гармонійного розвитку дітей 
молодшого дошкільного віку 

 
Кондратюк Софія – студентка Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

Особливості впровадження технології розвитку критичного мислення 
молодших школярів 

 
Корнієнко Анжела – студентка Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу 
ім. І. Я. Франка 

Педагогічні умови гендерного виховання дітей старшого дошкільного віку 
 
Корнієнко Наталія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Інтелектуальна підготовка до школи дітей старшого дошкільного віку в 
процесі екологічного виховання 

 
Костів Соломія – студентка Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

Основні аспекти гуманізації освітнього простору 
 

Кукса Тетяна – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Формування фонематичних уявлень у дітей з ФФПМ в процесі 
використання музично-дидактичних ігор 

 
Кучковська Анна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Роль природного середовища у розвитку творчої особистості дошкільника 
 

Лемешко Євгенія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Збагачення, уточнення та активізація словника дітей, які мають 
порушення ФФНМ  
 

Лифар Олена – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Проведення мистецьких заходів як засобу формування патріотичних 
почуттів у старших дошкільників 

 
Максименко Валерія – магістрантка Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 

Педагогічні умови виховання взаємодопомоги у старших дошкільників у 
процесі ігрової діяльності 
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Матвєєва-Михненко Наталія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Влив рухливих ігор на виховання у дітей молодшого дошкільного віку 
інтересу до занять фізичними вправами 

 
Матляк Ірина – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Використання хромотерапії в роботі з дітьми-аутистами  
 

Мініна Карина – студентка Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

Особливості навчання іноземної мови обдарованих учнів молодшого 
шкільного віку 
 

Мороз Ірина – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Виховання у старших дошкільників поваги до праці дорослих у процесі 
читання художньої літератури 
 

Огородник Ірина – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Особистісно-орієнтований підхід як основа успішної реалізації навчально-
виховного процесу в ДНЗ 
 

Оленюк Марина – магістрантка Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського 

Особливості використання елементів проблемного навчання у процесі 
вивчення математики у школі І ступеня 
 

Остапчук Оксана – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Адаптація дитини до школи 
 

Павленко Василина – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Психологічні засади розвитку мовлення у дітей із ЗНМ  
 
Патинко Олеся – магістрантка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку в процесі організації 
свят та розваг 

 
Притуляк Віра – студентка Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

Вплив уроків інформатики на розвиток мислення молодших школярів 
 
Проценко Юлія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Медіаресурси як чинник формування соціально-психологічних якостей 
старших дошкільників 
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Резунова Надія – магістрантка Білоруського державного педагогічного 
університету імені Максима Танка 

Особенности представлений детей дошкольного возраста о животных  
 
Роєнко Світлана – студентка Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

Особливості та переваги проектної технології у навчальному процесі 
початкової школи  
 

Савчук Олеся – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Виховання моральних якостей у дітей старшого дошкільного віку: 
потреби часу 

 
Самойленко Данило – студент ВКНЗ «Коростишівський педагогічний коледж імені 
І. Я. Франка» Житомирської обласної ради 

Cамоосвіта студента, майбутнього педагога, як основа його професійної 
компетентності 
 

Сітарук Тетяна – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Вплив родинного виховання на формування особистості дитини 

 
Семончук Леся – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Формування емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого 
дошкільного віку» 

 
Ситник Катерина – студентка Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 

Взаємозвˈязок родини і дошкільного закладу з питання обдарованості 
дошкільників 

 
Скиба Вікторія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Дидактична гра як засіб розвитку дітей дошкільного віку 
 

Сокол Тетяна – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Діагностування інтелектульної та соціально-емоційної готовності до 
навчання у школі дітей старшого дошкільного віку 
 

Смик Дар’я – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Психолого-педагогічний аналіз проблеми батьківського авторитету 
 

Терета Валентина – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Виховання патріотизму у дітей старшого дошкільного віку в умовах 
сучасності 
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Тирон Марина – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Психодіагностика розвитку дошкільника 

Ткаченко Валерія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Проблеми розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку  
 
Ткаченко Віктор – студент Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка 

Теоретичні основи використання інноваційних технологій фізичного 
виховання дошкільників із застосування народних традицій 
 

Фризюк Юлія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Алгоритм педагогічної технології навчання дітей старшого дошкільного 
віку ілюстративному малюванню 
 

Хрящевська Оксана – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Виховання самостійності у дітей дошкільного віку під час виконання 
трудових доручень 
 

Цуркан Олександра – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Виховання в дитині дошкільного віку самостійності в процесі сімейного 
виховання 

 
Черниш Юлія – студентка Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини 

Формування гуманістичної спрямованості майбутнього вчителя на 
уроках хореографії 
 

Чичкало Анастасія – студентка Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини  

Роль іншомовної комунікаційної компетентності у сучасному вивченні 
іноземних мов  
 

Шапірко Вікторія – студентка Сарненського педагогічного коледжу Рівненського 
державного гуманітарного університету 

Методологія розвитку та інноваційних підходів до оновлення змісту 
освіти  
 

Шуляк Анна – магістрантка Білоруського державного педагогічного університету 
імені Максима Танка  

Особенности понимания речи детьми 3– 4 лет 
 
Юрко Тетяна – студентка КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж імені 
І. С. Нечуя – Левицького» 

Шляхи підвищення ефективності проведення уроків музичного 
мистецтва в школі  
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Ящук Олена – викладач кафедри теорії початкового навчання Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини  

Творчі завдання на уроках математики як засіб формування логічного 
мислення молодших школярів 



 18 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ЇЇ САМОРОЗВИТКУ 
 

Модератори обговорення: Старжинська Наталія Степанівна – доктор 
педагогічних наук, професор кафедри методик 
дошкільної освіти факультету дошкільної освіти 
Білоруського державного педагогічного університету 
імені Максима Танка 

 
Леганькова Ольга Вікторівна – завідувач кафедри 
загальної і дитячої психології факультету дошкільної 
освіти Білоруського державного педагогічного 
університету імені Максима Танка, кандидат 
психологічних наук, доцент 

 
Секретар: Чеснокова Олена Петрівна – викладач кафедри 

загальної і дитячої психології факультету дошкільної 
освіти Білоруського державного педагогічного 
університету імені Максима Танка 

 
 
 
Артеменко Інна – студентка КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж імені 
І. С. Нечуя – Левицького» 

Цінність процесів саморозвитку 
 

Білик Сергій – студент Красноградського коледжу Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

Становлення етнічної самосвідомості особистості з позиції діяльнісного 
підходу 

 
Білявська Яна – студентка КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж імені 
І. С. Нечуя – Левицького» 

Дозвіллєва діяльність особистості як можливість самовдосконалення 
 
Веселовська Тетяна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Роль ігрової діяльності дошкільників у формуванні творчої особистості  
 

Воронкова Дарина – студентка КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-
педагогічний коледж» 

Діяльність особистості як  провідна умова її саморозвитку  
 
Голюк Роман – студент Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського 

Вплив батьків на розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку 
 
Горячківська Ольга – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Соціокультурне середовище як необхідна умова для саморозвитку дитини 
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Єлишева Катерина – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Цілі як фактор саморозвитку особистості  
 

Зикіна Катерина – студентка Кіровоградського педагогічного університету імені 
В. Винниченка 

Формування професійного образу майбутнього вчителя засобами 
самоосвітньої діяльності 
 

Іванчук Людмила – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Фактори розвитку та формування особистості 
 

Кагаловська Марія – студентка КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж 
імені І. С. Нечуя – Левицького» 

Вплив музикотерапії на діяльність особистості під час навчального 
процесу 
 

Карпало Назар – студент КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна 
Шашкевича» 

Творча діяльність майбутнього вчителя як основа його 
самовдосконалення 

 
Карпович Катерина – студентка Білоруського державного педагогічного 
університету імені Максима Танка 

Коррекция тревожности ребенка методами арт-терапии  
 
Карманова Антоніна – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Формування психологічних передумов трудової діяльності дошкільника 
 

Киценька Оксана – студентка КВНЗ «Корсунь-Шевченківський педагогічний 
коледж ім. Т. Г. Шевченка» Черкаської обласної ради 

Проблеми виховання і самовиховання творчої особистості вчителя 
 

Клименко Ірина – старший викладач української мови та літератури ВКНЗ 
«Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка» Житомирської обласної 
ради 

Саморозвиток особистості на заняттях літератури 
 
Копитко Наталія – студентка КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж імені 
І. С. Нечуя – Левицького» 

Саморозвиток особистості як важливий фактор її формування в процесі 
діяльності 

 
Коробко Дмитро – курсант Інституту кримінально-виконавчої служби 

Психологічне забезпечення адаптації молодих працівників у ДПтСУ 
 

Кравченко Анастасія – студентка Красноградського коледжу Комунального 
закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради  

Мистецтво як засіб духовного становлення особистості 
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Крикун Інна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Шляхи попередження конфліктних ситуацій у взаєминах дітей старшого 
дошкільного віку 
 

Линник Анастасія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Використання елементів ігрової культури для збагачення соціального 
досвіду дитини-дошкільника 

 
Майстер Юлія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Дитяча агресивність 
 
Мартинюк Інна – студентка Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського 

Використання сучасних технологій у формуванні цілісної картини світу 
дітей молодшого шкільного віку  

 
Марчук Євдокія – курсантка Інституту кримінально-виконавчої служби 

Особливості ресоціалізації неповнолітніх засуджених у пенітенціарних 
установах 

 
Масік Інна – студентка Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини 

Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя 
іноземних мов 
 

Нікутіна Наталія – студентка Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 

Аплікація як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого 
дошкільного віку 
 

Оковита Тетяна – студентка Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

Самоосвіта як складова діяльності вчителя англійської мови 
 

Пірнач Маргарита – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Виховна робота вчителя початкової школи з педагогічно занедбаними 
дітьми 
 

Похилюк Альона – магістрантка Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського 

Педагогічна підтримка саморозвитку молодшого школяра в умовах 
шкільного колективу 

 
Праженик Анастасія – магістрантка Білоруського державного педагогічного 
університету імені Максима Танка 

Формирование ценностного компонента гендерной воспитанности детей 
старшего дошкольного возраста посредством семейных традиций 
белорусов  
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Приступа Анастасія – курсантка Інституту кримінально-виконавчої служби 
Проблеми ресоціалізації неповнолітніх засуджених в пенітенціарній 
теорії та практиці 
 

Прохорова Олена – викладач вищої категорії, викладач-методист ВКНЗ 
«Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка» Житомирської обласної 
ради 

Самовдосконалення як форма саморозвитку майбутнього вчителя 
 

Пруднікова Катерина – студентка Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка 

Розповідання як творчий процес мовленнєвої діяльності 
 
Сіленко Аліна – курсантка Інституту кримінально-виконавчої служби 

Психологічні особливості самотності у засуджених 
 

Скульбедіна Анна – студентка КВНЗ КОР «Богуславський гуманітарний коледж 
імені І. С. Нечуя – Левицького» 

Саморозвиток особистості та його рушійні сили  
 

Смицька Анна – студентка Сарненського педагогічного коледжу Рівненського 
державного гуманітарного університету  

Саморозвиток як компонент самовдосконалення вчителя 
 
Собко Ірина – студентка КЗ ЛОР «Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна 
Шашкевича» 

Індивідуальний імідж як засіб саморозвитку сучасного вчителя  
 
Цикалюк Юлія – студентка Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

Педагогічні умови використання діяльнісного підходу в сучасному ВНЗ 
 

Чайка Марина – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Психологічні умови оптимізації спілкування батьків з дітьми дошкільного 
віку 
 

Чирчик Сергій – докторант Житомирського державного університету імені Івана 
Франка 

Математичний алгоритм оптимізаційної моделі «Інтеграл 
компетентності дизайнера» 
 

Чубата Олена – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Формування позитивного ставлення дітей старшого дошкільного віку до 
навчання в школі 
 

Шальнєва Олена – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 
М. П. Драгоманова 

Формування дружніх взаємин між дітьми старшого дошкільного віку в 
процесі сюжетно-рольової гри 
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Шморгун Інна – магістрантка Київського університету імені Бориса Грінченка 
Гра як ефективна умова розвитку пізнавального інтересу учнів 
початкової школи у навчанні англійської мови 
 

Шпетна Олександра – студентка Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

Домашня бібліотека як фундамент думок та вчинків особистості 
 

Яценко Жанна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова  
Феномен дітей-індиго 
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Відповідальний секретар – Коржук О. С. 
 
 


