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Відповідальні: Мартиненко С.М., 
завідувач кафедри початкової освіти; 
Іванюк Г.І., завідувач кафедри 
педагогіки і психології, доктор пед. 
наук, професор; Волинець К.І., 
завідувач кафедри початкової освіти 
та методик природничо-
математичних дисциплін, кандидат 
пед. наук, доцент; Котенко О.В., 
завідувач кафедри іноземних мов і 
методик їх навчання, кандидат пед. 
наук, доцент 

На теоретико-методологічному рівні  
1.Видано навчально-методичий посібник «Діагностування особистісно-професійних якостей 
вчителя початкової школи» 
2.Видано монографію «Теоретико-методичні основи виховання милосердя в учнів молодшого 
шкільного віку в позаурочній діяльності шкіл-інтернатів 
Практичні результати наукових досліджень, які впроваджено в Університеті Грінченка 

 
Практичні результати наукових досліджень, які впроваджено в м. Києві 

1. Впровадження програми виховної діяльності для учнів молодшого шкільного віку 
«Толерантний світ»  та програми вчительських студій «Формуємо толерантну особистість»у 
навчально-виховний процес навчально-виховного комплексу № 30 «Еконад» (спеціалізована 
школа І ступеня з поглибленним вивченням іноземних мов-гімназія) м. Києва (довідка № від 347 
від 31.05.2016), спеціалізованої школи І−ІІІ ступенів № 125 м. Києва з поглибленим вивченням 
англійської мови (довідка № 94 від 31.03.016), навчально-виховного комплексу «Барвінок» 
м.Києва (довідка № 76 від 18.04.2016), спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 120 м. Києва з 
поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу (довідка № 126 від 
21.04.2016), школи  І ступеня № 330 м. Києва (довідка № 52 від 11.04.2016). 

Практичні результати наукових досліджень, які впроваджено на національному рівні 
1. Впровадження національної освітньої програми «Абетка харчування» в межах глобальної 
ініціативи «Нестле. Здорові діти» 
2.  Проведено ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Комунікаційні стратегії 
сучасної школи» (спільно з видавництвом «Білий тигр»)» 

Практичні результати наукових досліджень, які впроваджено на міжнародному рівні 
1.Проведено Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію молодих науковців та 
студентів  «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи» (спільно з 
Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника) 
2.Проведено Міжнародну науково-практичну конференцію, присвячену Дню початкової освіти 
«Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» (спільно з Ніжинським державним 
університетом імені Миколи Гоголя» 
 



2. НАУКОВА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ. ДІЯЛЬНІСТЬ  НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, 
АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

 
4.1. Список студентських публікацій (як одноосібних, так й у співавторстві з викладачами) 
 

№  Вихідні дані  Науковий керівник (ПІБ, посада 
кафедра/ НДЛ) 

Кафедра початкової освіти  
1 Гнед Інна Володимирівна Особливості діагностування готовності 6-7 річних дітей до навчання в школі / 

І.В. Гнед // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 
Дню початкової освіти «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи». – 
Ніжин, 2016. – С. 36-38. 

Мартиненко Світлана 
Миколаївна, завідувач кафедри 
початкової освіти 

2 Гнед Інна Володимирівна, 
Мартиненко Світлана Миколаївна 

Діагностичні методики вивчення готовності до навчання в школі / 
С.М. Мартиненко, І.В. Гнед // Матеріали науково-практичної міжнародної 
інтернет-конференції молодих науковців та студентів «Розвиток особистості 
молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи». – Івано-Франківськ, 2016. – 
С.300-303. 

Мартиненко Світлана 
Миколаївна, завідувач кафедри 
початкової освіти 

3 Власик Надія Володимирівна 
Мартиненко Світлана Миколаївна 

Підготовка майбутніх учителів до застосування хмарних технологій в початковій 
школі / С.М. Мартиненко, Н.В. Власик // Матеріали науково-практичної 
міжнародної інтернет-конференції молодих науковців та студентів «Розвиток 
особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи». – Івано-
Франківськ, 2016. – С.315-319. 

Мартиненко Світлана 
Миколаївна, завідувач кафедри 
початкової освіти 

4 Магас Марія Борисівна, 
Мартиненко Світлана Миколаївна 

Підготовка майбутніх учителів до застосування ВЕБ-КВЕСТ технології в 
початковій школі / С.М. Мартиненко, М.М. Борисівна // Матеріали науково-
практичної міжнародної інтернет-конференції молодих науковців та студентів 
«Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи». – 
Івано-Франківськ, 2016. – С.172-175. 

Мартиненко Світлана 
Миколаївна, завідувач кафедри 
початкової освіти 

5 Комендант Ольга Валентинівна Комплекс орієнтовних правил для другокласника. На допомогу учневі / 
О.В.Комендант // Початкова школа і сучасність. – № 9(25). – С. 20-25. 

Мартиненко Світлана 
Миколаївна, завідувач кафедри 
початкової освіти 

6 Комендант Ольга Валентинівна Щоб уміти читати і більше пізнати. Вправи на швидкочитання / О.В.Комендант // 
Початкова школа і сучасність. – № 5(21). – С.  13-14. 

Мартиненко Світлана 
Миколаївна, завідувач кафедри 
початкової освіти 

7 Комендант Ольга Валентинівна Повторення вивчених букв. Закріплення вміння писати вивчені букви.  / 
О.В.Комендант // Початкова школа і сучасність. – №  2(18). – С. 11-14. 

Мартиненко Світлана 
Миколаївна, завідувач кафедри 
початкової освіти 

8 Кравченко Тетяна Павлівна Уpoк з укpaїнcькoї мoви для учнiв дpугoгo клacу нa тeму: «Нaгoлoc. Нaгoлoшeнi й 
нeнaгoшeнi звуки й cклaди» / Т.Кpaвчeнкo // Пoчaткoвa ocвiтa тa cучacнicть № 9 
(25). – К. – 2016. – C. 26 – 29. 

Порядченко Леся Анатоліївна, 
доцент кафедри початкової 
освіти 

9 Кравченко Тетяна Павлівна Ocoбливocтi пoняття «пiзнaвaльний iнтepec» в пeдaгoгiцi пoчaткoвoї шкoли / 
Т.Кpaвчeнкo // Мaтepiaли XXV Вceукpaїнcькoї нaукoвo-пpaктичнoї iнтepнeт-
кoнфepeнцiї «Вiтчизнянa нaукa нa злaмi eпox: пpoблeми тa пepcпeктиви poзвитку»: 
Зб. нaук. пpaць. ‒ Пepeяcлaв-Xмeльницький, 2016. ‒ Вип. 25. – C. 77 – 80. 

Порядченко Леся Анатоліївна, 
доцент кафедри початкової 
освіти 



10 Малінова Анастасія Костянтинівна Аналіз поглядів науковців на проблему діалогічного мовлення / А. Малінова // 
Матеріали ХХV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 
«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. 
праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 25. – С. 84 – 87. 

Порядченко Леся Анатоліївна, 
доцент кафедри початкової 
освіти 

11 Малінова Анастасія Костянтинівна Урок з української мови у 2 класі на тему: «Вимова і правопис слів з 
ненаголошеними голосними е, и» / А. Малінова // Початкова освіта та сучасність 
№ 9 (25). – К. –  2016. – С. 30 – 32. 

Порядченко Леся Анатоліївна, 
доцент кафедри початкової 
освіти 

12 Пилипчук Надія  Михайлівна Сучасні підхoди дo викoристання інфoрмаційних технoлoгій на урoках «Я у світі» 
/ Н.М.Пилипчук // Перлини наукoвoгo пoшуку : збірник наукoвих статей / за заг. 
ред. Дoкукунoї O.М. / упoрядник К.І. Вoлинець, O.М. Ващенкo, Т.В Кравченкo. – 
К. ТOВ «Кoмпринт», 2016. – С. 247–253. 

Вишнівська Наталія 
Володимирівна, старший 
викладач кафедри початкової 
освіти 

13 Пилипчук Надія  Михайлівна 
Вишнівська Наталія Володимирівна 

Підгoтoвка майбутньoгo вчителя пoчаткoвoї шкoли дo впрoвадження 
інoрмаційнo-кoмунікаційних технoлoгій навчання на урoках «Я у світі» / 
Н.М.Пилипчук., Н.В.Вишнівська // Перлини наукoвoгo пoшуку : збірник наукoвих 
статей / за заг. ред. Дoкукунoї O.М. / упoрядник К.І. Вoлинець, O.М. Ващенкo, Т.В 
Кравченкo. – К. ТOВ «Кoмпринт», 2016. – С. 32–40. 

Вишнівська Наталія 
Володимирівна, старший 
викладач кафедри початкової 
освіти 

14 Ратушна Наталія Анатоліївна 

 

Світ батьків – світ дітей. Тренінгове заняття для батьків учнів 2 класу.  / 
Н. Ратушна // Пoчaткoвa ocвiтa тa cучacнicть № 10 (26). – К. – 2016. – C. 22 – 25. 

Сінельнікова Наталія Олегівна, 
старший викладач кафедри 
початкової освіти 

15  

Ратушна Наталія Анатоліївна 

Підготовка майбутнього вчителя до роботи з батьками у процесі тренінгу» /  
Н. Ратушна // Матеріали ХХV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 
// Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 25. – C. 95–98. 

Сінельнікова Наталія Олегівна, 
старший викладач кафедри 
початкової освіти 

16 Храпа Альона Олегівна Теoретичні підхoди дo екoлoгooрієнтoванoї підгoтoвки майбутньoгo вчителя 
пoчаткoвoї шкoли / А. O. Храпа // Матеріали ХХV Вcеукраїнcькoї наукoвo-
практичнoї інтернет-кoнференції «Вітчизняна наука на зламі епoх: прoблеми та 
перcпективи рoзвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяcлав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 
25. ‒ C.124–128 

Вишнівська Наталія 
Володимирівна, старший 
викладач кафедри початкової 
освіти 

17 Храпа Альона Олегівна Зуcтріч у літературній вітальні «В cвіті cтільки краcи і дoбра» з Валентинoю 
Віталіївнoю Каменчук [Електрoнний реcурc] / А.О. Храпа // Метoдичний пoртал. – 
2016. Режим дocтупу дo реcурcу: http://metodportal.com 
 

Вишнівська Наталія 
Володимирівна, старший 
викладач кафедри початкової 
освіти 

18 Туряниця Світлана Сергіївна Тeoрeтичнi зacaди фoрмувaння гoтoвнocтi мaйбутньoгo вчитeля дo пaтрioтичнoгo 
вихoвaння мoлoдших шкoлярiв / C. C. Туряниця // Мaтeрiaли XXV Вceукрaїнcькoї 
нaукoвo-прaктичнoї iнтeрнeт-кoнфeрeнцiї «Вiтчизнянa нaукa нa злaмi eпoх: 
прoблeми тa пeрcпeктиви рoзвитку»: Зб. нaук. прaць. ‒ Пeрeяcлaв-Хмeльницький, 
2016. ‒ Вип. 25. ‒ C. 121–124. 

Вишнівська Наталія 
Володимирівна, старший 
викладач кафедри початкової 
освіти 

19 Барна Анастасія Ігорівна Підгoтoвкa мaйбутньoгo вчитeля пoчaткoвoї шкoли дo фoрмувaння пізнaвaльнoгo 
інтeрeсу учнів нa урoкaх прирoдoзнaвствa / A. І. Бaрнa // Мaтeрiaли XXV 
Вceукрaїнcькoї нaукoвo-прaктичнoї iнтeрнeт-кoнфeрeнцiї «Вiтчизнянa нaукa нa 
злaмi eпoх: прoблeми тa пeрcпeктиви рoзвитку»: Зб. нaук. прaць. ‒ Пeрeяcлaв-
Хмeльницький, 2016. ‒ Вип. 25. ‒ C. – 118–121. 

Вишнівська Наталія 
Володимирівна, старший 
викладач кафедри початкової 
освіти 

20 Брусенцов Артур Андрійович Формування готовності майбутнього учителя до застосування пізнавальних Нечипоренко Катерина 



завдань на уроках навчання грамоти / А.А. Брусенцов // Методичний пошук 
учителя-словесника: зб. наук.-метод. статей студентів і магістрантів. Вип. 5 / заг. 
ред. О. М. Куцевол; упоряд. В. В. Богатько. – Вінниця,  ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – 
С. 332–337. 

Петрівна, старший викладач 
кафедри початкової освіти 

21 Проскурко Анастасія Григорівна В пошуках чарівного каменя /  К.П. Нечипоренко, А.Г. Проскурко // Початкова 
школа і сучасність. – 2016. – 7(34). – С. 35-37. 

Нечипоренко Катерина 
Петрівна, старший викладач 
кафедри початкової освіти 

22 Сізоненко Катерина Володимирівна Застосування інтерактивної платформи «TEACH. TIME» у процесі навчання дітей 
молодшого шкільного віку / К.П. Нечипоренко,  К.В. Сізоненко // Освітологічний 
дискурс: електронне наукове фахове видання. – 2016. – 2(14). – С. 99-105. 

Нечипоренко Катерина 
Петрівна, старший викладач 
кафедри початкової освіти 

23 Качура Вікторія Анатоліївна Особливості формування інтелектуально-творчих умінь учнів на уроках навчання 
грамоти [Електронний ресурс] / В.А. Качура  // Матеріали Інтернет-конференції 
«Актуальні проблеми сучасної мовної та літературної освіти в середніх 
навчальних закладах». – Вінниця, 2016. – Режим доступу: 
https://plus.google.com/u/0/ 

Нечипоренко Катерина 
Петрівна, старший викладач 
кафедри початкової освіти 

24 Проценко Анастасія Станіславівна Розробка уроку з предмету "Основи здоров'я" на тему: "Обираємо здоровий спосіб 
життя" [Електронний ресурс] / А.С. Проценко // Методичний портал. – Режим 
доступу: <a href=http://metodportal.com/node/47816 

Нечипоренко Катерина 
Петрівна, старший викладач 
кафедри початкової освіти 

25 Трохманенко Альона В’ячеславівна День навпаки. Сценарій виховного заходу для літніх (оздоровчих) пришкільних 
таборів / Л.В. Шкарбан, А.В. Трохманенко // Початкова школа і сучасність. – 2016. 
– 6(22). – С. 3-6. 

Шкарбан Людмила 
В’ячеславівна, викладач 
кафедри початкової освіти 

26 Тітова Олена Вікторівна Фoрмувaння вмiнь читaти в першoклaсникiв як нaукoвo-педaгoгiчнa прoблемa // 
Мaтерiaли ХХI Всеукрaїнськoї нaукoвo-прaктичнoї iнтернет-кoнференцiї 
«Вiтчизнянa нaукa нa злaмi епoх: прoблеми тa перспективи рoзвитку»: Збiрник  
нaук. прaць. – Переяслaв-Хмельницький,    2016. – Вип.21. – С. 82 – 84. 

Бондаренко Геннадій 
Леонідович, доцент кафедри 
початкової освіти 

27 Шарганович Яна Миколаївна Особливості формування образного мислення в учнів початкової школи / Я. М. 
Шарганович // Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-
конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: 
Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 21. ‒ С.85 –87. 

Бондаренко Геннадій 
Леонідович, доцент кафедри 
початкової освіти 

28  Петрушко Ганна Василівна Методичний аспект проблеми формування вміння невербального мовлення учнів 
другого класу на уроках риторики // Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 
перспективи розвитку»: Збірник  наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – 
Вип.21. – С. 75 – 78. 

Бондаренко Геннадій 
Леонідович, доцент кафедри 
початкової освіти 

29 Дударєва Ірина Геннадіївна Теоретичні основи проблеми формувaння риторичних умінь у молодших школярів 
// ХХІІІ Міжнaроднa нaукoвo-прaктичнa iнтернет-кoнференцiя «Тенденції тa 
перспективи розвитку нaуки і освіти в умовaх глобaлізaції»: Збiрник  нaук. прaць. 
– Переяслaв-Хмельницький,  2016. – Вип.23. – С. 75 – 78. 

Бондаренко Геннадій 
Леонідович, доцент кафедри 
початкової освіти 

30 Бурченя  Лілія Олегівна  Формування риторичних умінь у  молодших школярів як науково-педагогічна 
проблема // Мaтерiaли ХХV Всеукрaїнськoї нaукoвo-прaктичнoї iнтернет-
кoнференцiї «Вiтчизнянa нaукa нa злaмi епoх: прoблеми тa перспективи рoзвитку»: 
Збiрник  нaук. прaць. – Переяслaв-Хмельницький,  2016. – Вип. 25– С. 60 – 63. 

Бондаренко Геннадій 
Леонідович, доцент кафедри 
початкової освіти 

31 Момот Неля Олександрівна  Стан сформованості в учнів четвертого класу уміння аналізувати тексти художніх 
творів на уроках літературного читання // Мaтерiaли ХХV Всеукрaїнськoї 

Бондаренко Геннадій 
Леонідович, доцент кафедри 



нaукoвo-прaктичнoї iнтернет-кoнференцiї «Вiтчизнянa нaукa нa злaмi епoх: 
прoблеми тa перспективи рoзвитку»: Збiрник  нaук. прaць. – Переяслaв-
Хмельницький,  2016. – Вип. 25. – С.91 – 95. 

початкової освіти 

32 Шевцова Олеся Володимирівна  Значення театральної педагогіки у формуванні сценічної майстерності майбутніх 
учителів початкової школи // Мaтерiaли ХХV Всеукрaїнськoї нaукoвo-прaктичнoї 
iнтернет-кoнференцiї «Вiтчизнянa нaукa нa злaмi епoх: прoблеми тa перспективи 
рoзвитку»: Збiрник  нaук. прaць. – Переяслaв-Хмельницький,  2016. – Вип. 25– 
С.128 – 131. 

Бондаренко Геннадій 
Леонідович, доцент кафедри 
початкової освіти 

33 Бородавко Марія Олексіївна Веб-сайт як засіб формування культури спілкування учнів /  М.О. Бородавко // 
Матеріали науково-практичної міжнародної інтернет-конференції молодих 
науковців та студентів «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії 
та перспективи». – Івано-Франківськ, 2016. – С.210 – 214. 

Дубовик Світлана Григоріївна, 
доцент кафедри початкової 
освіти 

34 Боярченкова Валерія Миколаївна Формування граматичних умінь учнів початкової школи засобами ІКТ /   В.М. 
Боярченкова // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-
конференції «Актуальні проблеми сучасної мовної та літературної освіти в 
середніх навчальних закладах». – Вінниця, 2016. – С. 97 – 101. 

Дубовик Світлана Григоріївна, 
доцент кафедри початкової 
освіти 

35 Кальмуцька Віталія Сергіївна Збагачення словникового запасу учнів початкової школи засобом синонімії /   В.С. 
Кальмуцька // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-
конференції «Актуальні проблеми сучасної мовної та літературної освіти в 
середніх навчальних закладах». – Вінниця, 2016. – С. 112 – 115. 

Дубовик Світлана Григоріївна, 
доцент кафедри початкової 
освіти 

36 Тарасова Надія Олександрівна Формування культури спілкування учнів початкової школи засобом фразеології / 
Н.О. Тарасова // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-
конференції «Актуальні проблеми сучасної мовної та літературної освіти в 
середніх навчальних закладах». – Вінниця, 2016. –            С. 127 – 130.  
 

Дубовик Світлана Григоріївна, 
доцент кафедри початкової 
освіти 

37 Антонян Людмила Миколаївна Особливості організації позаурочної діяльності у початковій школі / Л.М. Антонян 
// Перлини наукового пошуку: зб. наук. статей / за заг. ред. Докукіної О.М. / 
упоряд. К.І. Волинець, О.М. Ващенко, Т.В. Кравченко. – Кн. 4. – Хмельницький: 
ХмЦНП, 2016. – С. 166-176. 

Ващенко Олена Миколаївна., 
доцент кафедри початкової 
освіти 

38 Ващенко Олена Миколаївна 
Антонян Людмила Миколаївна 

Формування в учнів 3-х класів навичок здорового способу життя у позаурочній 
діяльності / О.М. Ващенко, Л.М. Антонян // Перлини наукового пошуку: зб. наук. 
статей / за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд. К.І. Волинець, О.М. Ващенко, 
Т.В. Кравченко. – Кн. 4. – Хмельницький: ХмЦНП, 2016. – С. 6-15. 

Ващенко Олена Миколаївна., 
доцент кафедри початкової 
освіти 

39 Сударєва Анастасія Ігорівна Фізичне виховання як чинник здорового способу життя молодшого школяра / 
А.І. Сударєва // Перлини наукового пошуку: зб. наук. статей / за заг. ред. 
Докукіної О.М. / упоряд. К.І. Волинець, О.М. Ващенко, Т.В. Кравченко. – Кн. 4. – 
Хмельницький: ХмЦНП, 2016. – С. 289-296. 

Ващенко Олена Миколаївна., 
доцент кафедри початкової 
освіти 

40 Ващенко Олена Миколаївна 
Сударєва Анастасія Ігорівна 

Роль і місце фізичного виховання у формуванні навичок здорового способу життя молодших школярів / 
О.М. Ващенко, А.І. Сударєва // Перлини наукового пошуку: зб. наук. статей / за заг. ред. Докукіної О.М. / 
упоряд. К.І. Волинець, О.М. Ващенко, Т.В. Кравченко. – Кн. 4. – Хмельницький: ХмЦНП, 2016. – С. 16-24. 

Ващенко Олена Миколаївна., 
доцент кафедри початкової 
освіти 

41 Хижняк Анастасія Олександрівна Сутність поняття «фізкультурно-оздоровча діяльність початкової школи» / А.О. Хижняк // Перлини 
наукового пошуку: зб. наук. статей / за заг. ред. Докукіної О.М. / упоряд. К.І. Волинець, О.М. Ващенко, Т.В. 
Кравченко. – Кн. 4. – Хмельницький: ХмЦНП, 2016. – С. 296-302. 

Ващенко Олена Миколаївна., 
доцент кафедри початкової 
освіти 



42 Ващенко Олена Миколаївна 
Хижняк Анастасія Олександрівна 

Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до організації 
фізкультурно-оздоровчої діяльності: теоретичний аспект / О.М. Ващенко, 
А.О. Хижняк // Перлини наукового пошуку: зб. наук. статей / за заг. ред. Докукіної 
О.М. / упоряд. К.І. Волинець, О.М. Ващенко, Т.В. Кравченко. – Кн. 4. – 
Хмельницький: ХмЦНП, 2016. – С. 25-31. 

Ващенко Олена Миколаївна., 
доцент кафедри початкової 
освіти 

43 Трохманенко Альона В’ячеславівна 
 

День навпаки. Сценарій виховного заходу для літніх (оздоровчих) 
пришкільних таборів / Л.В. Шкарбан, А.В. Трохманенко // Початкова школа і 
сучасність. – 2016. – 6(22). – С. 3-6. 

Шкарбан Людмила 
В’ячеславівна, викладач 
кафедри початкової освіти 

44 Бойко Ольга  Григорівна Критерії, показники та рівні готовності студентів до формування в учнів 
початкової школи математичних понять / О.Г. Бойко // Педагогічна освіта: історія, 
проблеми перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  
присвяченої Дню початкової освіти, м. Ніжин, 20-21 жовтня 2016 р./ за заг ред.. 
Є.І. Коваленко. ‒ Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя,, 2016.  ‒ С.12–14. 

Романенко Людмила Віталіївна, 
старший викладач кафедри 
початкової освіти 

45 Бойко Ольга  Григорівна  Актуальність проблеми підготовки студентів до формування поняттєвого 
мислення молодших школярів / О.Г. Бойко, Л.В. Романенко // Перлини наукового 
пошуку: збірник наукових статей / за заг. Ред.. Докукіної О.М./ упоряд. К.І. 
Волинець, О.М. Ващенко, Т.В. Кравченко. – Кн. 4 – Хмельницький: ХмЦНП, 2016. 

–С.132–139. 

Романенко Людмила Віталіївна, 
старший викладач кафедри 
початкової освіти 

46 Седунова Альона Олегівна Сутність гoтoвнoсті мaйбутньoгo вчителя пoчaткoвoї шкoли дo зaстoсувaння ІКТ у
прoфесійній діяльнoсті /Рoмaненкo Л.В. Седунoвa A.O.// Вітчизнянa нaукa нa злa
епoх: прoблеми тa перспективи рoзвитку/ Держaвний вищий нaвчaльний зaклa
«Переяслaв-Хмельницький держaвний педaгoгічний університет імені Григoрія
Скoвoрoди».  – Переяслaв-Хмельницький.: 2016. – С. 99–102. 

Романенко Людмила Віталіївна, 
старший викладач кафедри 
початкової освіти 

47 Онанасенко Оксана Вікторівна Аналіз практики підготовки студентів до розвитку творчих здібностей молодшого 
школяра /Л.В.Рoмaненкo, О.В. Опанасенко.// Перлини наукового пошуку: збірник 
наукових статей / за заг. Ред.. Докукіної О.М./ упоряд. К.І. Волинець, О.М. 

Ващенко, Т.В. Кравченко. – Кн. 4 – Хмельницький: ХмЦНП, 2016. –С.139-147. 

Романенко Людмила Віталіївна, 
старший викладач кафедри 
початкової освіти 

 
4.2. Наукові гуртки студентів  
    

 
Назва наукового гуртка ПІБ керівника Періодичність 

роботи гуртка 
Кількість 
учасників 

Результати діяльності і рівні презентації 
досягнень (університетський, міський, 

всеукраїнський, міжнародний) 

ПІБ презентаторів Дата 
презентації 

Кафедра початкової освіти   

Педагогічна студія 
«Діагностична 
діяльність учителя 
початкової школи» 

Мартиненко Світлана 
Миколаївна 

Щомісяця 17 Виступ на Міжнародній  науково-практичної 
конференції, присвяченої Дню початкової 
освіти «Початкова освіта: історія, 
проблеми, перспективи» із теми 
«Особливості діагностування готовності        
6-7-річних дітей до навчання в школі»  
 
Виступ на Міжнародній інтернет-

Гнед Інна 
Володимирівна 

 
 
 
 
Власик Надія 

21.10.2016 
 
 
 
 
 
 
 
19.05.2016 



конференції молодих науковців та 
студентів «Розвиток особистості 
молодшого школяра: сучасні реалії та 
перспективи» із теми « Підготовка 
майбутній учителів до застосування 
хмарних технологій в початковій школі» 
 
Виступ на Міжнародній інтернет-
конференції молодих науковців та 
студентів «Розвиток особистості 
молодшого школяра: сучасні реалії та 
перспективи» із теми «Діагностичні 
методики вивчення готовності до 
навчання в школі» 
 
Виступ на Міжнародній інтернет-
конференції молодих науковців та 
студентів «Розвиток особистості 
молодшого школяра: сучасні реалії та 
перспективи» із теми «Підготовка 
майбутній учителів до застосування веб-
квест технології в початковій школі» 
 
Виступ на Всеукраїнській інтернет–
конференції молодих учених «Актуальні 
проблеми сучасної мовної та літературної 
освіти в середніх навчальних закладах» із 
теми «Застосування хмарної технології 
Learning Apps на уроках української 
мови»  
 
Виступ на Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Дослідження 
молодих учених у контексті розвитку 
сучасної науки» із теми «Веб-квест 
технологія як засіб організації самостійної 
роботи майбутніх учителів початкової 
школи» 
 
Виступ на Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Дослідження 
молодих учених у контексті розвитку 
сучасної науки» із теми «Особливості 
діагностичної діяльності вчителя 
початкової школи в умовах реформування 

Володимирівна 
 
 
 
 
 
 
Гнед Інна 
Володимирівна 
 
 
 
 
 
Магас Марія 
Борисівна 
 
 
 
 
 
 
Власик Надія 
Володимирівна 
 
 
 
 
 
 
Магас Марія 
Борисівна 
 
 
 
 
 
 
Комендант Ольга 
Валентинівна 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
19.05.2016 
 
 
 
 
 
 
 
19.05.2016 
 
 
 
 
 
 
 
19.05.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.04.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.04.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 



системи освіти» 
 
Виступ на Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Дослідження 
молодих учених у контексті розвитку 
сучасної науки» із теми «Історико-
порівняльний аналіз розвитку 
педагогічної діагностики в Україні та 
закордоном» 

 
Гнед Інна 
Володимирівна, 
Миколаєнко 
Марія 
Олександрівна 

 
 

21.04.2016 
 
 
 
 
 

Розвиток зв’язного 
мовлення учнів 
початкової школи 

Порядченко  
Леся Анатоліївна 

Щомісяця 15 Виступ на  Всеукраїнській науково-практичній 
інтернет-конференції «Вітчизняна наука на 
зламі епох: проблеми та перспективи 
розвитку» із теми  «Аналіз поглядів науковців 
на проблему діалогічного мовлення». 
 
Виступ на Всеукраїнській наукoвo-практичній 
iнтернет-кoнференцiї «Вiтчизняна наука на 
зламi епoх: прoблеми та перспективи 
рoзвитку» із  теми «Oсoбливoстi пoняття 
«пiзнавальний iнтерес» в педагoгiцi пoчаткoвoї 
шкoли» 

Малінова Анастасія 
Констянтинівна. 
 
 
 
 
 
Кравченко Тетяна 
Павлівна 

16.09.2016 
 
 
 
 
 
07.10.2016 

Формування риторичної 
культури у майбутніх 
учителів початкової 
школи   

Бондаренко Геннадій 
Леонідович 

Щомісяця 15 Виступ на ХХІ Всеукраїнській науково-
практичній  інтернет-конференції «Вітчизняна 
наука на зламі епох: проблеми та перспективи 
розвитку» з теми  «Методичний аспект 
проблеми формування вміння невербального 
мовлення учнів другого класу на уроках 
риторики»  (Переяслав-Хмельницький) 
 
Виступ на  ХХІІІ Міжнaродній  нaукoвo-
прaктичній iнтернет-кoнференцiї «Тенденції тa 
перспективи розвитку нaуки і освіти в умовaх 
глобaлізaції» з теми «Теоретичні основи 
проблеми формувaння риторичних умінь у 
молодших школярів»  
 
Виступ на   ХХV Всеукрaїнській нaукoвo-
прaктичній iнтернет-кoнференцiї «Вiтчизнянa 
нaукa нa злaмi епoх: прoблеми тa перспективи 
рoзвитку» з теми «Формування риторичних 
умінь у  молодших школярів як науково-
педагогічна проблема»   
 
Виступ на   ХХV Всеукрaїнській нaукoвo-
прaктичній iнтернет-кoнференцiї «Вiтчизнянa 
нaукa нa злaмi епoх: прoблеми тa перспективи 
рoзвитку» з теми  «Значення театральної 
педагогіки у формуванні сценічної 
майстерності майбутніх учителів початкової 

Петрушко Ганна 
Василівна 
 
 
 
 
 
Дударєва Ірина 
Геннадіївна 
 
 
 
 
 
Бурченя  Лілія 
Олегівна 

 
 
 
 

Шевцова Олеся 
Володимирівна 

11.05.2016 
 
 
 
 
 
 
 
29.04.2016 
 
 
 
 
 
 
16.09. 2016  
 
 
 
 
 
 
16.09. 2016 



школи»  

Формування культури 
професійного мовлення 
майбутнього вчителя 
початкової школи 

Дубовик Світлана 
Григоріївна 

Щомісяця 20 Виступ на Міжнародній інтернет-конференції 
молодих науковців та студентів «Розвиток 
особистості молодшого школяра: сучасні реалії 
та перспективи» із теми «Веб-сайт як засіб 
формування культури спілкування учнів» 
 
Виступ на  І Всеукраїнській науково-
практичній Інтернет-конференції «Актуальні 
проблеми сучасної мовної та літературної 
освіти в середніх навчальних закладах» із теми 
«Формування граматичних умінь учнів 
початкової школи засобами ІКТ» 
 
Виступ на  І Всеукраїнській науково-
практичній Інтернет-конференції «Актуальні 
проблеми сучасної мовної та літературної 
освіти в середніх навчальних закладах» із теми 
«Збагачення словникового запасу учнів 
початкової школи засобом синонімії» 
 
Виступ на  І Всеукраїнській науково-
практичній Інтернет-конференції «Актуальні 
проблеми сучасної мовної та літературної 
освіти в середніх навчальних закладах» із теми 
«Формування культури спілкування учнів 
початкової школи засобом фразеології»  

Бородавко Марія 
Олексіївна 
 
 
 
Боярченкова 
Валерія 
Миколаївна 
 
 
 
 
 
Кальмуцька 
Віталія Сергіївна 
 
 
 
 
Тарасова Надія 
Олександрівна 

19.05.2016 
 
 
 
 
 
 
19.05.2016 
 
 
 
 
 
 
19.05.2016 
 
 
 
 
 
 
19.05.2016 

Людина і природа Вишнівська Наталія 
Володимирівна 

Щомісяця 12 Виступ на Регіональній студентській 
науково-практичній конференції 
«Духовно-моральне виховання молодших 
школярів. Вітчизняний та зарубіжний 
досвід» із теми «Проблема духовно-
морального виховання дитини в історії 
вітчизняної педагогічної думки» 

 
Виступ на Регіональній студентській 
науково-практичній конференції 
«Духовно-моральне виховання молодших 
школярів. Вітчизняний та зарубіжний 
досвід» із теми «Залучення до духовних 
цінностей як засіб гармонізації духовно-
морального розвитку молодших 
школярів» 

 
Виступ на Регіональній студентській 
науково-практичній конференції 
«Духовно-моральне виховання молодших 

Петрова Дар’я  
Олександрівна 
 
 
 
 
 
 
Маханькова  
Ольга  
Олександрівна 
 
 
 
 
 
 
 
Берізко 
Марічка 

01.03. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
01.03. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.03. 2016 
 



 

5. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
5.1. Кандидатські дисертації, які захищені штатними працівниками Університету у поточному році 

 
ПІБ Місце і форма навчання (денна, 

заочна, здобувач), спеціальність 
Тема дисертації Місце захисту, шифр 

спеціалізованої вченої ради 
Науковий керівник 

Кафедра початкової освіти 

Кипиченко Наталія 
Сергіївна 

Київський університет імені Бориса 
Грінченка, заочна форма навчання, 

13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти 

«Формування комунікативної 
компетентності майбутніх 
учителів початкової школи у 
процесі педагогічної практики» 

Київський університет імені 
Бориса Грінченка,  
Д 26.133.06 

Мартиненко Світлана 
Миколаївна, доктор 
педагогічних наук, 

професор 
 

 
6. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ 

 

 
7. ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ НА 2017 РІК 

 

школярів. Вітчизняний та зарубіжний 
досвід» із теми «Скаутський рух в 
Україні. Волонтерство» 

 
Виступ на Регіональній студентській 
науково-практичній конференції 
«Духовно-моральне виховання молодших 
школярів. Вітчизняний та зарубіжний 
досвід» із теми «Реалізація морально-
етичного потенціалу творів Бориса 
Грінченка у процесі підготовки вчителя 
початкової школи» 

Іванівна 
 
 
 

Савчук 
Олександра 
Олександрівна 
 

 
 
 
 
01.03. 2016 

Кафедра початкової освіти  

1. Підвищення публікаційній активності викладачів і студентів у міжнародних виданнях (Scopus, Web of Science). 
2. Забезпечення професійної мобільності викладачів, стажування у вітчизняних та зарубіжних ВНЗ. 
3. Розроблення грантових проектів. 

Кафедра початкової освіти 

1. Визначення та обґрунтування змістово-методичної складової нової стратегії професійної підготовки вчителя 
початкової школи в умовах євроінтеграції.  



 

 

2. Проведення діагностування якості професійної підготовки  вчителя початкової школи  в умовах євроінтеграції. 
3. Створення Е-портфоліо студента – майбутнього вчителя початкової школи з метою формування особистіно-
професійних якостей.  
4. Захист дисертаційних досліджень співробітниками кафедри. 


