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СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ: 
 
 

АНДРУЩЕНКО 
Віктор Петрович 

ректор НПУ імені М. П. Драгоманова, член-

кореспондент НАН України, академік НАПН України, 

доктор філософських наук, професор, голова 

оргкомітету конференції 

 

ТОРБІН 

Григорій Мирославович 

проректор з наукової роботи, завідувач кафедри 

математичного аналізу і диференційних рівнянь, 

доктор фізико-математичних наук, професор 

 

КУДІН 

Анатолій Петрович 

проректор з дистанційної освіти та інноваційних 

технологій навчання, директор Інституту 

інформатики, доктор фізико-математичних наук, 

професор 

 

ЗАГАРНИЦЬКА 
Ірина Іванівна 

директор Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова, доктор філософських наук, 

професор, заступник голови оргкомітету конференції 

 

КАСПЕРОВИЧ 

Олександр Миколайович 
декан факультету дошкільної освіти Білоруського 

державного педагогічного університету імені 

Максима Танка, кандидат історичних наук, доцент 

 

ПОГОРЄЛОВ  

Дмитро Валерійович 

керівник порталу Державного інформаційно-

виробничого підприємства видавництва «Педагогічна 

преса»  

 

ЛУЦЕНКО 

Ірина Олексіївна 

заступник директора з наукової роботи та 

міжнародних зв’язків Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, 

доцент 

 

ДУДКА 
Тетяна Юріївна 

вчений секретар Ради науково-технічної творчості 

студентської молоді Інституту розвитку дитини, 

кандидат педагогічних наук 

 

ГРУЗИНСЬКА 

Ірина Миколаївна 

голова студентського наукового товариства імені 

Григорія Волинки Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова 
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Програма проведення 
ІІ Міжвузівської студентської дистанційної 

науково-практичної конференції 
«Наукові пошуки ХХІ століття: молодіжний вимір» 

 
Дата 

проведення 
Заходи Місце проведення 

24 листопада Розміщення на сайті Інституту 

розвитку дитини програми 

конференції  

 

25 листопада Тестова трансляція для 

учасників on-line конференції 

мультимедійний центр НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

(вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 4–2)  

27 листопада 

10.00 – 10.20 

 

 

10.20 – 10.50 

 

 

 

10.50 – 11.20 

 

 

 

11.20 – 11.50 

 

 

 

11.50 – 12.00 

Відкриття конференції 

Пленарне засідання 

мультимедійний центр НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

(вул. Тургенівська, 8/14, ауд. 4–2) 

Тематичні напрями: 

1. Особистість та соціальні 

інститути 

 

 

2. Права людини в умовах 

сучасності 

 

 

3. Психолого-педагогічна 

підтримка особистості в 

умовах кризового 

суспільства 

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 3 хвилин; 
– секційному засіданні до 5 хвилин. 
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Пленарне засідання 

Вітальне слово 

ТОРБІН 
Григорій 
Мирославович 

проректор з наукової роботи, завідувач кафедри математичного 

аналізу і диференційних рівнянь, доктор фізико-математичних 

наук, професор 

ЗАГАРНИЦЬКА 
Ірина 
Іванівна 

директор Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор, 

заступник голови оргкомітету конференції 

Організація науково-дослідної роботи студентів: досвід Інституту 

розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

КАСПЕРОВИЧ 
Олександр 

Миколайович 

декан факультету дошкільної освіти Білоруського державного 

педагогічного університету імені Максима Танка, кандидат 

історичних наук, доцент 

ЗАГОРОДНЯ 
Людмила 
Петрівна 

декан факультету дошкільної освіти Глухівського 

національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка, кандидат педагогічних наук, доцент 

Комплексний підхід до організації студентської наукової діяльності 
на факультеті дошкільної освіти в Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка 
 

ЛАБУНЕЦЬ 
Віктор 
Миколайович 

декан педагогічного факультету Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка, кандидат 

педагогічних наук, професор 

Науково-дослідницька робота студентів, як важливий чинник 
підготовки майбутнього педагога 

 

ЯЦЕНКО 
Ліана 
Вікторівна 

декан факультету педагогіки і психології ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди», кандидат педагогічних наук, доцент 

Наукова діяльність студентів факультету педагогіки і психології 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» 
 

ЯКИМЧУК 
Борис 
Андрійович 

декан факультету початкової освіти Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат 

психологічних наук, професор 

Студентське життя факультету початкової освіти Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
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ОСОБИСТІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ 
 

Модератори обговорення: Євтух Володимир Борисович – директор Інституту 

соціології, психології та соціальних комунікацій НПУ 

імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, 

професор 

 

Кочубей Наталія Василівна – професор кафедри 

дитячої творчості Інституту розвитку дитини НПУ 

імені М. П. Драгоманова, доктор філософських наук 
 
Секретар: Бабій Марія Романівна – магістрантка Інституту 

розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

 

Алехно Ірина – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Використання інноваційних технологій у вивченні іноземної мови 

 

Антонюк Людмила – студентка Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

Використання інноваційних технологій у практичній роботі сучасного 
педагога 

 

Бабій Марія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Характеристика наочності у процесі навчання англійської мови дітей 
старшого дошкільного віку 

 
Барабанова Олена – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Методика розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку 
у декоративному малюванні за мотивами українського декоративно-

прикладного мистецтва 

 

Бахтемірова Анна – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Дитячий телеконтент в сучасній Україні 
 
Башаріна Анастасія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Створення предметно-розвивального середовища за системою Марії 

Монтессорі 
 
Безбабіна Валерія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Сюжетно-рольова гра у житті дітей дошкільного віку 

 
Безсмертна Ілона – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Концептуальні засади ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з 
мистецтвом живопису 
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Бойко Вікторія – студентка Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені 

І. Я. Франка 

Взаємодія дитячого садка та сім'ї у роботі з розвитку ігрової діяльності 
дітей дошкільного віку 

 

Боковець Ольга – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Філософські дефініції категорії «світогляд» та співвідношення понять 
«світоглядні уявлення», «дитячий світогляд» 

 

Боровик Вікторія – студентка Київського університету імені Бориса Грінченка 

Прогнозування труднощів молодших школярів у процесі оволодіння 
іноземною мовою 

 

Бризіцька-Кузьменко Ольга – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Сучасні підходи до формування основ здорового способу життя 

дошкільників 
 

Брикнер Олена – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Формування патріотичних почуттів у дошкільників засобами 

дидактичних ігор та естетичного виховання 
 

Булига Оксана – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Категорія «чесність» в структурі морального виховання молодших 
школярів 

 
Валеса Ольга – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Сучасні вимоги до умов організації самостійної художньої діяльності 
дітей дошкільного віку 

 
Вишнівська Ольга – студентка Білоцерківського гуманітарно-педагогічного 

коледжу 

Самостійна робота учнів як метод навчання  
 

Власик Надія – студентка Київського університету імені Бориса Грінченка 

Роль інформаційно-комунікаційних технологій на уроках англійської мови 
в початковій школі  

 

Волос Тетяна – магістрантка Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського 
Система роботи з авторською екологічною казкою в дошкільному 
навчальному закладі 

 
Врода Надія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Підвищення інтересу дітей старшого дошкільного віку до фізичної 
культури і спорту засобами оздоровчих освітніх технологій 
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Гандзюк Анна – студентка Київського університету імені Бориса Грінченка 
Формування полікультурного світогляду молодшого школяра на уроках 
англійської мови 

 

Глушко Олена – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з тваринним світом за 
допомогою словесних методів 

 

Голодок Анастасія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Організація культурного дозвілля дітей 

 
Гончар Марія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Виховання шанобливого ставлення до батьків у дітей дошкільного віку 
 

Горбик Марія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Гумор як інструмент збільшення атрактивності спеціальних подій 

 

Гоцуляк Світлана – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Виховання гуманних почуттів у дітей дошкільного віку 

 

Грузинська Інна – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
До питання формування мотиваційної готовності старших дошкільників 

до навчання в школі 
 
Грузинська Ірина – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Розвиток уяви дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з казкою 

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

Технології анімаційної діяльності в рекреаційному туризмі 

 
Денисюк Марина – студентка Вищого комунального навчального закладу 

«Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка» Житомирської обласної 

ради 

Виховання як національно-соціальний фактор економічного зростання 

держави 
 

Добровольський Олексій – студент Богуславського гуманітарного коледжу імені 

І. С. Нечуя-Левицького 

Соціокультурні виміри існування особистості 
 
Довбуш Інна – студентка Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

Педагогічна майстерність учителя як вияв високого рівня професійної 
діяльності 
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Дремлюк Людмила – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Художня діяльність дошкільників на основі казок 
 
Дуюнович Світлана – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Рекомендації з формування основ здорового способу життя у дітей 
старшого дошкільного віку 

 

Дядюша Юлія – студентка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 

університету імені Григорія Сковороди 

Розповідання за серіями сюжетних картинок як психолінгводидактична 
екстеріорізація внутрішньомовленнєвих функцій дітей дошкільного віку 

 

Жеребило Олена – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова  
Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про тваринний 

світ засобами лялькового театру 
 
Жигурська Катерина – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова  
Особливості реалізації здоров’язберігаючих технологій у навчально-

виховній роботі зі школярами 
 
Завалко Альона – студентка Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

Професійне самовиховання майбутнього вчителя 
 
Зарванська Анастасія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Естетичне виховання дітей старшого дошкільного віку в процесі занять 
аплікацією 

 

Змисля Ірина – студентка Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 
Особливості використання проектного підходу в навчанні іноземних мов у 
загальноосвітніх навчальних закладах 

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

Мезочинники у процесі соціалізації зростаючої особистості 
 

Івасик Вікторія – студентка Богуславського гуманітарного коледжу імені І. С. Нечуя-

Левицького 
Роль сім'ї в соціалізації особистості 

 

Іллюк Тетяна – студентка Інституту іноземної філології НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Методика порівняння оригіналу й перекладу у процесі вивчення зарубіжної 
літератури в гуманітарних класах 
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Кагарлицька Марина – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Туристичний похід як основа розвитку трудового виховання дітей 

 

Кісаров Денис – магістрант Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Теоретичні основи дослідження агресивності у дітей старшого 
дошкільного віку 

 

Клименко Олена – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Нетрадиційні техніки малювання як засіб розвитку творчості дітей 
 
Клязника Марина – студентка Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу 

Формування уявлень про історію рідного краю як завдання патріотичного 
виховання дітей дошкільного віку 

 

Коваль Інна – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Формування пізнавальної активності дошкільників на заняттях з 
іноземної мови 

Ковальчук Ілона – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Роль естетичного виховання у формуванні особистості дитини 

дошкільного віку 
 

Когут Ольга – студентка Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

Комунікативні якості вчителя як складова його педагогічної майстерності 
 

Когуть Ольга – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Погляди А. С. Макаренка про важливість праці для дітей дошкільного віку 
в умовах сім'ї 

 
Корнієнко Наталія – студентка Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Інтелектуальна підготовка до школи дітей старшого дошкільного віку в 

процесі екологічного виховання 
 
Коровай Катерина – курсантка Інституту кримінально-виконавчої служби 

Роль соціального інституту у житті особистості 
 

Котєльнікова Анастасія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Дитячі журнали в Україні: перспектива росту і розвитку 
 
Крамаренко Ганна – студентка Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Труднощі та недосконалість виховання хлопчика в «материнській» сім’ї 
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Лановенчик Олена – студентка Інституту перепідготовки та підвищення 

кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова 

SWOT-аналіз соціального середовища та соціальної сфери 
 
Левківська Інна – студентка Богуславського гуманітарного коледжу імені 

І. С. Нечуя-Левицького 

Тренінгові заняття як форма підвищення педагогічної культури сучасної 
сім’ї 

 
Левченко Людмила – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Значення народної казки для розвитку зв`язного мовлення дітей 
дошкільного віку 

 

Левшун Оксана – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Проектна діяльність в практиці ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації 

 

Ляшенко Яна – студентка Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені 

І. Я. Франка 

Поетична творчість Т.Г. Шевченка, як засіб формування екологічної 
свідомості дітей старшого дошкільного віку  

 

Максименко Людмила – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Прагматико-комунікативні функції антропонімів у структурі 

англомовних наукових текстів 
Максимович Оксана – студентка Бродівського педагогічного коледжу імені 

Маркіяна Шашкевича 
Вплив засобів масової інформації на всебічний розвиток особистості 

молодшого школяра 
 
Мартинюк Вікторія – студентка Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 
Педагогічна культура сучасного вчителя 

 
Матвійчук Ганна – студентка Сарненського педагогічного коледжу Рівненського 

державного гуманітарного університету 
Сім'я як фактор впливу на формування особистості дитини 

 
Мельник Лілія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Особливості виховання бережного ставлення до природи у дітей 
старшого дошкільного віку 

 
Мельничук Оксана – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Праця в природі як засіб екологічного виховання старших дошкільників 

 
Миколюк Наталія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Розвиток конструктивних умінь дошкільнят 
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Мовчун Валентина – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Гендерне виховання старших дошкільників в умовах ДНЗ 
 
Момот Тетяна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Соціокультурна анімація та її вплив на розвиток особистості 
 
Мороз Ірина – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Особливості виховання дітей в мусульманській культурі 

 
Назарчук Ганна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Виховання культури безпеки у старших дошкільників як педагогічна 

проблема 
 
Настишин Віра – магістрантка Педагогічного інституту ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» 

Формування особистості молодшого школяра засобами театральної 
педагогіки 

 
Новодворська Вікторія – студентка Інституту перепідготовки та підвищення 

кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова 
Удосконалення комунікацій в інформаційній установі 

 
Огородник Ірина – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Аксіологічна сутність прогулянки в процесі формування особистості 
дошкільника 

 
Орищенко Юлія – студентка Красноградського коледжу Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Особливості адаптації першокласників до шкільного навчання 

 

Павлович Катерина – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Історичні аспекти феномену здорового способу життя 

 
Панченко Марина – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Роль вихователя у формуванні особистості дошкільника 

 
Пролат Катерина – студентка Білоруського державного педагогічного університету 

імені Максима Танка 

Изобразительное искусство как средство воспитания гуманности у 
детей старшего дошкольного возраста 

 

Проскура Марина – студентка Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка 

Проблема гуманізації виховання в контексті сучасної української школи 
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Проценко Юлія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Дитина в сучасному інформаційному суспільстві: виміри нового часу 
 

Романова Анна – студентка Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу 
Ефективне використання ігрового методу навчання дітей молодшого 
шкільного віку  

 

Рябошапка Тетяна – магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського 
Сучасний стан готовності вчителя до реалізації завдань екологічної 
освіти і виховання молодших школярів 

 

Самойлюк Ірина – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Класифікація, зміст та структура казок як засобу виховання дітей 
дошкільного віку 

 

Свердленко Людмила – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Особливості вербалізації концепту happiness у сучасній англійській мові  

 
Селезньова Аліна – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку в процесі 
використання загадок  

 

Сидорова Олена – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Методика розвитку образотворчих здібностей дітей молодшого 

дошкільного віку у процесі ігрового навчання 
 
Синько Людмила – магістрантка Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського 
Формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного 
віку в умовах ДНЗ 

 

Сірак Юрій – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Анімаційна позиція вихователя на заняттях з іноземної мови 

 

Сіроткіна В. – студентка Білоруського державного педагогічного університету імені 

Максима Танка 

Воспитание основ толерантности посредством дидактической игры 

 

Сітарук Тетяна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Модернізація професійної діяльності вчителя в умовах сьогодення 

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

Мовлення та його розвиток у дошкільному віці 
 

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

Інформаційна грамотність як складова медіакультури дитини 
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Скібук Наталія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Розвиток фізичних якостей у дітей дошкільного віку 
 
Смик Дар’я – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Вплив бабусі й дідуся на виховання онуків 

 

Смик Юлія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Рухлива гра як засіб всебічного виховання дітей дошкільного віку 

 
Ставська Юлія – магістрантка Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського 
Використання вихователем ДНЗ методів та прийомів ТРВЗ-педагогіки як 

засобу розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку 
 
Стефаненко Таїсія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Методика діагностування рівнів розвитку комунікативно-мовленнєвої 
діяльності старших дошкільників 

 

Стрімоухов Олексій – студент Балаклійської філії комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

Інтернет як соціальний інститут та його вплив на соціалізацію особи в 
контексті соціологічних теорій сучасності 

 

Ступаченко Оксана – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова  

Сюжетно-рольова гра як складова ґендерного виховання дошкільників 
 

Сяткіна Ірина – студентка Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу імені 

Тараса Шевченка Черкаської обласної ради 

Інститут сім'ї: сучасний стан та проблеми очима молоді 
 

Тененіка Лариса – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Психолого-педагогічні дослідження проблеми виховання працелюбності у 
старших дошкільників в умовах сім’ї 

 

Ткаченко Віктор – студент Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка 
Пошук ефективних засобів фізичного виховання дитини в сім’ї 

 

Токарська Євгенія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Обpaзотвоpчa діяльність як засіб розвитку творчої уяви старших 

дошкільників 
 

Фіщук Олена – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Проектний метод у діяльності дошкільного навчального закладу  
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Хомич Ірина – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Умови формування у дітей старшого дошкільного віку інтересу до занять 
фізичною культурою 

 

Чворсюк Ольга – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Методи духовного та морального виховання в контексті сучасних 

тлумачень 
 

Чернуха Оксана – студентка НПУ імені М. П. Драгоманова 
Громадянське виховання учнів у процесі вивчення світової літератури 

 

Чирикал Анастасія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Зміст екологічного виховання дітей дошкільного віку 

 

Чубата Олена – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Принципи диференціації компонентів готовності дитини до навчання в 

школі 
 
Шульга Ірина – студентка Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені 

І. Я. Франка 

Дитяча художня література як засіб формування гуманних почуттів у 
дітей старшого дошкільного віку 

 

Ярмолич Ірина – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Українська народна гра як засіб національного виховання дітей старшого 
дошкільного віку 

 

Ярошенко Надія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманов 
До проблеми виховання культури поведінки у дітей дошкільного віку 
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ПРАВА ЛЮДИНИ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ 
 

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 

 
Загарницька Ірина Іванівна – директор Інституту 

розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова, 

завідувач кафедри менеджменту та інноваційних 

технологій соціокультурної діяльності, доктор 

філософських наук, професор 

 
Секретар: Булига Оксана Володимирівна – магістрантка 

Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

 

Батченко Вікторія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Основні проблеми кадрової політики в сфері туризму 

 

Баштанюк Максим – магістрант Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Маркетингова політика туристичної фірми на прикладі туроператора 
«Альянс» 

 

Березенко Денис – студент Богуславського гуманітарного коледжу імені І. С. Нечуя-

Левицького 
Права дитини в умовах сучасності 

 

Бондарина Людмила – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Аналіз міжнародного досвіду організації функціональних моделей 

ліцензування туристичної діяльності 
 
Бугаєвський Артур – магістрант Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної галузі 

України 
 

Васюк Марина – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Особливості розвитку ринку міжнародного освітнього туризму 

 

Вороніна Дарина – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Організація безпеки туристів на сучасному етапі розвитку туристичної 

діяльності 
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Гетьманенко Ольга – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Управління якістю послуг в сфері туризму  
 
Демчук Аліса – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Раціоналізація змісту управлінських рішень в туризмі 
 

Дух Ірина – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Страхування в туризмі: його сутність та особливості 

 
Зубач Ольга – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Вплив розлучення батьків на особистість дитини  

 

Кислян Катерина – студентка Білоцерківського педагогічного коледжу 

Роль середовища в особистості дитини  
 

Крикун Інна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Використання методів заохочення та покарання у вихованні дитини в 
умовах сім’ї 

 

Кудашкіна Марія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Характеристика молодої сім'ї в умовах сучасної України  
 

Кудінова Оксана – магістрантка Білоруського державного педагогічного 

університету імені Максима Танка 

Возможности старшего дошкольного возраста в формировании 
толерантности как социально–нравственного качества 

 

Кутянська Наталія – студентка Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна 

Шашкевича 

Організація профілактичної роботи зі школярами основної школи 
 

Маньківська Катерина – студентка Богуславського гуманітарного коледжу імені 

І. С. Нечуя-Левицького 
Сучасні концептуальні засади дотримання прав людини 

 
Мілєва Надія – студентка Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини 

Поняття основоположних прав людини 
 

Молодченко Юлія – студентка Інституту перепідготовки та підвищення 

кваліфікації НПУ імені М. П. Драгоманова 
Маркетинг в умовах кризового суспільства 

 
Морозюк Тетяна – студентка Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені 

А. Ю. Кримського 
Сучасний підхід до проблеми формування почуття патріотизму 
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Наумова Анна – студентка Вищого комунального навчального закладу 

«Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка» Житомирської обласної 

ради 

Загальна декларація прав людини: гендерний підхід 
 

Олейнич Світлана – студентка ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж 

імені Є. Храпливого» 
Впровадження правового механізму Європейської конвенції про захист 
прав та основних свобод людини в Україні 

 
Осипенко Олександра – студентка Богуславського гуманітарного коледжу імені 

І. С. Нечуя-Левицького 
Основні тенденції сучасного розвитку прав людини 

 
Перуцька Дар'я – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Питання соціально-правового захисту дітей в Україні 

 

Похитун Маргарита – студентка Корсунь-Шевченківського педагогічного коледжу 

імені Тараса Шевченка Черкаської обласної ради 

Правові орієнтири сьогодення 
 
Пуховець Любов – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Туристична діяльність як один з елементів впливу на формування 
громадянської позиції 

 
Рабчун Ірина – студентка Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації НПУ 

імені М. П. Драгоманова 
Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у вищих 

навчальних закладах України за Законом України «Про вищу освіту» 
 

Сметана Ірина – студентка Бережанського агротехнічного інституту 

Права жінок України 

 

Снігир Валентина – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Розвиток пригодницько-екстремального туризму в Україні 
 

Терета Валентина – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Вплив соціально-економічної напруги в країні на ситуацію насилля над 
дітьми в сім'ях 

 

Тищук Анастасія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Історичний аспект розвитку поглядів на формування здорового способу 

життя дітей дошкільного віку у сім’ї 
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Хоменко Анна – студентка Богуславського гуманітарного коледжу імені І. С. Нечуя-

Левицького 

Права та свободи людини в історичному контексті 
 
Цицюра Тетяна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Сучасний розвиток прав людини 

 
Швець Вероніка – студентка Богуславського гуманітарного коледжу імені 

І. С. Нечуя-Левицького 

Декларативний характер дотримання прав людини в сучасному 
суспільстві 

 
Щербина Євгенія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Реалізація прав дитини на відпочинок в умовах сучасності 

 
Янішевська Олена – студентка Вищого комунального навчального закладу 

«Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка» Житомирської обласної 

ради 

Реалізація права на свободу совісті та віросповідання: освітньо-
релігієзнавчий підхід 
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ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ КРИЗОВОГО 
СУСПІЛЬСТВА 

 
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 – кандидат 

психологічних наук, доцент, завідувач кафедри 

загальної і дитячої психології факультету дошкільної 

освіти Білоруського державного педагогічного 

університету імені Максима Танка 
 
Секретар: Чеснокова Олена Петрівна – викладач кафедри 

загальної і дитячої психології факультету дошкільної 

освіти Білоруського державного педагогічного 

університету імені Максима Танка 
 

Багаліка Наталія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Розвиток уяви у дітей молодшого дошкільного віку в процесі проведення 
сюжетно-рольової гри 

 

Богдан Тетяна – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Вплив особистості батьків на розвиток емпатії дітей старшого 
дошкільного віку 

 

Витвицька Ольга – студентка Кам'янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка 

Методи та педагогічні умови успішності навчання образотворчого 
мистецтва дітей дошкільного віку 

 

Войнова Катерина – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Психофізіологічні особливості розвитку дітей старшого дошкільного віку 

 

Вольська Оксана – студентка Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського 
Монтессорі-педагогіка у дошкільних навчальних закладах як відповідь на 
запити сучасного кризового суспільства 

 

Гарбузова Катерина – студентка Красноградського коледжу Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Психологічні аспекти готовності до шкільного навчання дітей шести 

років 
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Гресько Інна – студентка Вінницького обласного комунального гуманітарно-

педагогічного коледжу 

Мачушенко Тетяна – студентка Вінницького обласного комунального гуманітарно-

педагогічного коледжу 

Формування позитивного мислення особистості в умовах кризового 

суспільства 

 

Гудемчук Наталія – студентка Інститут розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Аналіз педагогічних теорій розвитку інтелекту у дошкільників 

 

Денисевич Марина – магістрантка Білоруського державного педагогічного 

університету імені Максима Танка 

Особенности восприятия цвета и его использование в изобразительной 
деятельности детей дошкольного возраста 

 

Дербеньова Марина – магістрантка Білоруського державного педагогічного 

університету імені Максима Танка 

Педагогическая поддержка развития музыкального восприятия детей 
дошкольного возраста с учетом особенностей национальной 
идентичности 

 

Доник Анастасія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Дитячо-батьківські стосунки та їх взаємозв’язок з особистісними 
якостями дитини дошкільного віку 

 
Дяденчук Любов – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
До проблеми розвитку здібностей у дітей дошкільного віку 

 

Дяків Роман – студент Сарненського педагогічного коледжу Рівненського 

державного гуманітарного університету 
Психолого-педагогічна підтримка першокурсників в умовах адаптаційного 

періоду навчання в коледжі: практичний аспект роботи 
 

Дячук Наталія – студентка Кам'янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка 
Вплив сімейної депривації на розвиток та становлення особистості 

вихованця закладів інтернатного типу 
 
Жежук Юлія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Рольова гра як засіб виховання та розвитку дитини 

 

Забожан Ірина – студентка Інституту колекційної педагогіки та психології НПУ 

імені М. П. Драгоманова 
Варіативність сучасної вітчизняної дошкільної освіти дітей з 
особливостями психофізичного розвитку 
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Задніпряна Оксана – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Вплив теленовин на формування психіки дитини 

 

Євстратова Лія – студентка Білоруського державного педагогічного університету 

імені Максима Танка 

Прушак Ксенія – студентка Білоруського державного педагогічного університету 

імені Максима Танка 

Проблема психологического здоровья молодой семьи современного 

студента 

 
Ігнатенко Наталія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Вплив ЗМІ на психіку дитини 

 

Ірклієвська Марина – студентка Інституту філософської освіти і науки НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Ескапізм як форма соціальної дезадаптації особистості 

 
Кириченко Маргарита – студентка Богуславського гуманітарного коледжу імені 

І. С. Нечуя-Левицького 

Деструктивні аспекти кризових явищ в умовах сучасності та їх вплив на 
особистість 

 

Колодич Тетяна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Духовне виховання як засіб подолання фізичної агресивності дітей 

старшого дошкільного віку 

 

Коротинська Олена – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Прояв антикризової стійкості дошкільників в контексті дослідження 

логічного мислення 
 

Крамарук Ольга – студентка Бродівського педагогічного коледжу ім. Маркіяна 

Шашкевича 
Рання профілактика девіантної поведінки молодших школярів у 
загальноосвітніх закладах 

 

Кулаковська Марина – студентка Красноградського коледжу Комунального 

закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

Психологічні особливості впливу сім'ї на формування особистості дитини  
 

Курносова Олександра – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Роль гри в розвитку і життєдіяльності дошкільника: психологічний 
аспект 

 

Кучковська Анна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Вплив емоційного стану майбутньої матері на розвиток дитини 
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Лісовська Ольга – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Дитячі страхи у дітей дошкільного віку 
 
Майстер Юлія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Вплив сім’ї на емоційну сферу особистості дитини  

 

Макаренко Анастасія – студентка Богуславського гуманітарного коледжу імені 

І. С. Нечуя – Левицького 

Психосоціальна допомога особистості в умовах кризового суспільства 
 
Марченко Дарина – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Роль казки у розвитку уяви дітей молодшого дошкільного віку 
 

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

Основні ознаки мовленнєвого розвитку дитини з синдромом аутизму 

 
Матяш Аліна – студентка Кам’янець-Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка 

Особистісно-орієнтована спрямованість коментованого малювання 
дітей старшого дошкільного віку 

 

Михальчук Оксана – студентка Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного університету імені Григорія Сковороди 

Профілактика впливу телепрограм на прояви агресивності дитини 

 
Мойсеєнко Юлія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Художні твори як засіб збагачення знань дітей про природу 

 

Мудролюбова Ірина – магістрантка Інституту соціології, психології та соціальних 

комунікацій НПУ імені М. П. Драгоманова 
Особливості розвитку мислення у молодших школярів 

 

Наконечна Ірина – студентка Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка 

Роль і значення інформаційних технологій у процесі організації підтримки 
та супроводу випускників інтернатних закладів 

 
Новікова Ольга – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Наочність – засіб активізації навчального процесу 

 

Олексієнко Олеся – студентка Білоцерківського гуманітарно-педагогічного 

коледжу 

Проблема неуспішності учнів початкової школи 

 

Ослюк Ірина – студентка Володимир-Волинського педагогічного коледжу імені 

А. Ю. Кримського 

Проблема створення моделі соціального педагога 
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Петрик Юлія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Психічне здоров'я дитини в умовах родини 

 

Підмокла Тетяна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Особливості розвитку мовлення дітей раннього віку 

 

Подобєдова Дар’я – студентка Професійно-педагогічного коледжу Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Соціальна адаптація особистості в умовах кризового суспільства 
 
Поліщук Аліна – студентка Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу 

Розвиток пізнавальної активності та пізнавальної самостійності учнів 

початкової школи 

 

Прит Олеся – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Роль природи у процесі формування почуття доброти у дітей дошкільного 

віку 
 
Реєнт Олександр – студент Богуславського гуманітарного коледжу імені І. С. Нечуя-

Левицького 

Реалізація психолого-педагогічної підтримки особистості в умовах 

кризового суспільства  
 
Рейт Катерина – аспірант кафедри загальної та дошкільної педагогіки Білоруського 

державного педагогічного університету імені Максима Танка 

Направленность образовательного процесса на становление 
гармоничного личностного пространства детей старшего дошкольного 
возраста 

 

Рисей Тетяна – студентка Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені 

І. Я. Франка 

Формування комунікативних умінь дітей старшого дошкільного віку 
засобами дидактичних ігор 

 

Романюк Валентина – студентка Білоцерківського гуманітарно-педагогічного 

коледжу 

Особливості навчання та виховання дітей з різними типами 
темпераментів 

 

Савонік Вікторія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Вплив неповної сім’ї на формування особистості дитини в дошкільному 

віці 
 

Савчук Олеся – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Вплив реклами на свідомість дитини-дошкільника 

 

Скоробагатько Анна – студентка Красноградського коледжу Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 
Психологічні особливості соціального інтелекту майбутніх педагогів 



 24 

Сорочинська Тетяна – студентка Кам'янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

Творчий потенціал книжкової ілюстрації як основа формування 
чуттєвого сприйняття світу дошкільників 

 

Cтадніченко Марія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Фантазування як механізм психологічного захисту дошкільника 

 

Степаненко Анастасія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Казкотерапія в роботі з дітьми дошкільного віку 

 
Сушанін Наталія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Методика дослідження творчого розвитку дітей старшого дошкільного 
віку 

 

Талалай Інна – студентка Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу 
Дидактична гра як один із способів залучення молодших школярів до 
активної розумової діяльності 

 

Танащук Альона – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Відносини між батьками та дитиною як вирішальний чинник розвитку 
самооцінки особистості 

 

Таранюк Катерина – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова  
Психолого-педагогічні основи формування позитивних взаємин дітей 

старшого дошкільного віку 
 

Татаренко Мирослав – магістрант Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Розвиток самостійності дітей старшого дошкільного віку як актуальна 
проблема сьогодення 

 
Ткачук Наталія – студентка Вищого комунального навчального закладу 

«Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка» Житомирської обласної 

ради 

Коучінг як інноваційна технологія психолого-педагогічної підтримки 
особистісного саморозвитку студентів у ВНЗ 

 

Фалько Вікторія – студентка професійно-педагогічного коледжу Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Моральний розвиток дітей дошкільного віку на сучасному етапі 
 
Фатич Ірина – студентка Красноградського коледжу Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

Особливості креативного мислення молодшого школяра 
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Федорович Юлія – магістрантка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Виховання у старших дошкільників толерантної поведінки в процесі 
взаємодії ДНЗ та сім’ї 

 

Франкова Наталія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Психолого-педагогічні дослідження в галузі розвитку образотворчих 
здібностей дітей 

Харчук Ірина – студентка Вищого комунального навчального закладу 

«Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка» Житомирської обласної 

ради 

Психолого-педагогічна підтримка підлітків в умовах вимушеної міграції 

 
Хієнко Валерія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Формування мовленнєвої компетентності у дітей із затримкою 
психічного розвитку 

 
Чепель Ірина – студентка Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу імені 

І. Я. Франка 

Розвиток уяви дітей дошкільного віку: історико-педагогічний аспект 
 

Шакун Наталія – студентка Богуславського гуманітарного коледжу імені І. С. Нечуя-

Левицького 

Психолого-педагогічна адаптація особистості в умовах кризового 
суспільства 

 

Шаріпова Катерина – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Особливості формування психічного здоров’я у дітей старшого 

дошкільного віку засобами гри 
 
Шацька Юлія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 

Терапія мистецтвом як засіб корекції емоційних порушень у дітей 

дошкільного віку 
 

Шевченко Інна – магістрантка Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського 
Психолого-педагогічні умови розвитку творчої уяви старших 

дошкільників 
 

Шерстюк Людмила – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 

Педагогічні умови формування мовленнєвої компетенції старших 
дошкільників 

 

Шишкіна Альона – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Соціально-психологічні особливості сімейно-виховного впливу на 
формування особистості дитини 
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Шкарівська Юлія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Проблеми формування психологічної готовності дитини до навчання в 
школі 

 

Шкарупа Яна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
До питання впливу сучасної іграшки на особистісний розвиток дитини 
дошкільного віку 

 

Юрлова Вікторія – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені 

М. П. Драгоманова 
Формування мотивації до навчання у старших дошкільників як психолого-
педагогічна проблема 

 
Япс Яна – студентка Вищого комунального навчального закладу «Коростишівський 

педагогічний коледж імені І.Я. Франка» Житомирської обласної ради 

Проблема адаптації студентів у ВНЗ в сучасних умовах 

 

Яценко Жанна – студентка Інституту розвитку дитини НПУ імені М. П. Драгоманова 
Соціально-емоційний розвиток особистості дошкільника 
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