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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  КОМІТЕТ  КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова оргкомітету – Мачинська Наталія Ігорівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка.   

 

Члени оргкомітету: 

Крохмальна Галина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри початкової та дошкільної освіти. 

Кость Світлана Петрівна – кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент, 

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти. 

Батіг Галина Володимирівна - студентка ІІІ курсу факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Вицега Ангеліна Русланівна - студентка І курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка.  

Нечепурна Наталія Тарасівна – студентка ІV курсу факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 
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ПОРЯДОК  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ 

24 березня, четвер 

 

10.00-10.20 – Відкриття конференції.  

10.20–12.20 – Секційні засідання конференції 

12:20–13:00 – Перерва на каву 

13.00 – 16.00 – Секційні засідання конференції 

Регламент: 

Доповіді на секційних засіданнях до 10 хв 

 

 

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

Вітальне слово 

Дмитро Дмитрович Герцюк, кандидат педагогічних наук, доцент, декан 

факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

Нос Любов Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, заступник 

декана з наукової роботи факультету педагогічної освіти Львівського 

національного університету імені Івана Франка. 

 

Вступне слово 

Наталія Ігорівна Мачинська – доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри кафедри початкової та дошкільної освіти.  
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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

ДОБРИЙ ДЕНЬ, МИ З УКРАЇНИ! 

Шановні студенти, колеги, друзі! Вітаю усіх на нашій щорічній 

студентській конференції. Ідея наукових зустрічей для початківців-дослідників 

зародилася ще з моменту створення кафедри початкової та дошкільної освіти на 

факультеті педагогічної освіти Франкового вишу. Основна мета таких наукових 

дискусій – обмін досвідом та знаннями, формування готовності до наукових 

розвідок та практичних досліджень, створення арсеналу наукових здобутків. 

Конференція 2022 р. увійде в нашу історію, як науковий захід, проведений 

у часі війни. Такий досвід, напевно, єдиний, якого ніхто й ніколи не хотів би мати. 

Але ми вдячні усім, хто зголосився взяти участь та надіслав до організаційного 

комітету нашої конференції свої матеріали. Ми проводимо таку конференцію 

виключно у форматі ознайомлення з науковими здобутками кожного учасника, бо 

провести зустріч навіть онлайн є досить проблемно: сирени-сповіщення 

повітряної тривоги, які стали, на жаль, незмінними супутниками нашого життя, не 

дають змоги повноцінної праці. Сподіваюся, що серед матеріалів учасників 

конференції, кожен знайде для себе те, що його цікавить, зможе хоча б частково 

отримати відповіді на певні дискусійні питання.  

Ми віримо в те, що наші зустрічі стануть реальністю вже зовсім скоро: і не 

тільки у форматі онлайн, але й наукових посиденьок в аудиторіях чи бібліотеках. 

Тому усім бажаю миру та спокою, нових ідей для наукових пошуків.  

З вдячністю - Наталка Мачинська, 

голова оргкомітету,  

завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти. 
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СЕКЦІЯ 1. ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

 

Голова секції: доц. Кость Світлана Петрівна 

Секретар: Гарван Оксана Михайлівна 

 

Гарван Оксана Михайлівна Мовленнєвий етикет та особливості його виховання 

у дітей дошкільного віку. 

Гниденко Софія Вікторівна Характеристика критеріїв та показників рівня 

розвитку емпатії у старших дошкільників. 

Дорога Діана Юріївна Виховання безпечної поведінки в дітей старшого 

дошкільного віку в умовах закладів дошкільної освіти. 

Жарковська Марія Юхимівна Напрями, форми і методи патріотичного 

виховання дошкільників. 

Заболотна Уляна Іванівна Використання гендерного підходу під час організації 

ігрової діяльності дошкільників. 

Карапетян Вікторія Сергіївна Іграшка як ефективний засіб сенсорного розвитку 

дітей молодшого дошкільного віку. 

Кіндзерська Марія Володимирівна Розвиток моральної поведінки в 

дошкільному віці. 

Лапка Оксана Андріївна Усна народна творчість як чинник формування 

мовленнєвої компетентності здобувачів дошкільної освіти. 

Мелета Юлія Богданівна Cпівпраця закладу дошкільної освіти і сім’ї: 

нормативні документи. 

Мірошниченко Карина Валеріївна Покращення психічного здоров’я у дітей 

старшого дошкільного віку засобом гумору. 

Нифодюк Анастасія Геннадіївна Формування художньо-мовленнєвої 

компетенції дітей дошкільного віку засобами усної народної творчості. 

Паньків Оксана Володимирівна Взаємозв’язок мовленнєвої та образотворчої 

діяльності дітей у закладі дошкільної освіти. 

Пришляк Наталія Андріївна Казка як чинник формування лексичної 

компетенції дітей дошкільного віку. 

Репета Софія Романівна Екологічне виховання дітей в умовах закладу 

дошкільної освіти. 

Рокита Тетяна Романівна Зміст та чинники формування особистісної 

компетентності дітей в умовах закладу дошкільної освіти. 

Тимчина Марія-Марта Ярославівна Календарно-обрядова творчість зимового 

циклу у формуванні української національної традиції здобувачів дошкільної 

освіти. 

Товкайло Карина Сергіївна Музична імпровізація як вид творчої діяльності 

дітей дошкільного віку. 

Троцько Діана Віталіївна Педагогічні умови формування відповідальності у 

дітей старшого дошкільного віку. 

Федюра Анна Петрівна Формування соціальної та національної толерантності у 

дітей дошкільного віку. 
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Фульмес Ірина Миколаївна Педагогічне спілкування та його особливості у 

професійній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти. 

Ходновська Анастасія Михайлівна Роль українського фольклору в національно-

патріотичному вихованні здобувачів дошкільної освіти. 

Ярмошкіна Майя Вікторівна Актуальні проблеми дошкільної освіти. 

 

 

СЕКЦІЯ 2. ПОЧАТКОВА ОСВІТА 

 

Голова секції: доц. Крохмальна Галина Іванівна 

Секретар: Вицега Ангеліна Русланівна 

 

Аксьонова Світлана Володимирівна Професійна підготовка майбутніх учителів 

початкової школи до використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

Білан Софія Ігорівна Проблеми та можливості дистанційної освіти в початковій 

школі. 

Вицега Ангеліна Русланівна Розвиток наукового мовлення на уроках у 

початковій школі. 

Загартовська Наталія Андріївна Застосування самостійної роботи учнів 

початкової освіти у різних освітніх галузях знань. 

Звєрєва Юлія Сергіївна Пізнавальні ігри в освітньому процесі початкової 

школи. 

Клименко Катерина Леонідівна Розвиток мовлення учнів засобами сучасних 

технологій. 

Костко Андріана Богданівна Використання методики LEGO на уроках 

математики у початковій школі. 

Кривейко Христина Романівна Інноваційні методи навчання: розвиток навичок 

людини XXI століття. 

Кунта Діана Мар’янівна Основні аспекти використання інформаційно-

комунікативних технологій на уроках української мови. 

Литвиненко Ольга Юріївна Інноваційні технології як засіб формування 

лексичної компетентності учнів початкових класів. 

Локатир Юліанна Богданівна Інтегроване навчання в початкових класах в 

умовах НУШ. 

Лупаренко Світлана Євгенівна Використання ігор на уроках англійської мови в 

початковій Вальдорфській школі.  

Михайлів Соломія Теодорівна Можливості використання комп’ютерних 

технологій в процесі навчання англійської мови в початковій школі. 

Оленська Єлизавета Віталіївна Особливості формування мовленнєвої 

компетентності учнів засобами методики Storytelling. 

Памула Ірина Альфредівна Розвиток логічного мислення учнів початкових 

класів при розв’язуванні нестандартних задач. 

Підсосонна Олена Володимирівна Умови формування наскрізних умінь у 

здобувачів початкової освіти. 
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Прокопенко Діана Юріївна Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці 

майбутніх вчителів початкового навчання. 

Сениця Наталія Юріївна Інтерактивні методи у початковій школі. 

Субашкевич Роксолана Андріївна Запам'ятовування як важливий компонент 

запобігання ілюзії компетентності навчання. 

Сударик Ольга Сергіївна Особливості розвитку інтелекту учнів початкової 

школи засобами ігрових технологій. 

Тарасовська Вірсавія Олександрівна Інформаційно-комунікаційні технології на 

уроках у початковій школі. 

Труш Софія Тарасівна Методи збагачення лексичного запасу школярів. 

Фролова Дар’я Олександрівна Формування лінгвокультурологічної 

компетентності здобувачів вищої освіти в умовах впровадження Нової 

української школи. 

Цинкалюк Наталія Олегівна Психологічні особливості розвитку творчих 

здібностей учнів. 

Язикова Вікторія Олександрівна Екологічне виховання здобувачів початкової 

освіти у процесі вивчення інтегрованого курсу “Я досліджую світ”. 

Яремій Марта Іванівна Прислів’я та приказки як чинник розвитку мовлення 

школярів. 

 

 

СЕКЦІЯ 3. ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ;  

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Голова секції: доц. Деркач Юлія Ярославівна 

Секретар: Литвиненко Ольга Юріївна 

 

Будзан Роман Петрович Вплив моделі змішаного навчання на ефективність 

вивчення іноземної мови професійного спрямування. 

Ващишин Анастасія Олегівна Особливості освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти Словаччини. 

Гелета Катерина Анатоліївна Вивчення теми «Складносурядне речення» у 

ЗЗСО: особливості інтегрованих завдань (на матеріалі мовотворчості Йосипа 

Струцюка). 

Грин Августина Марія Георгіївна Використання закордонного досвіду у роботі 

з дітьми із розладами аутистичного спектру. 

Гринчук Златоуста-Софія Михайлівна Особливості застосування педагогічної 

фасилітації у вищій школі. 

Івашків Вікторія Олександрівна Методи формування толерантності у студентів 

педагогічних спеціальностей. 

Іотковська Марина Олександрівна Маркетингова політика професійної 

комунікації як перспективний напрям розвитку іміджу кафедр дошкільної 

педагогіки. 
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Криштофор Олександр Олегович Інтерактивні технології в системі модернізації 

сучасної освіти: світовий та вітчизняний досвід. 

Крохмальна Софія Романівна Бейбі-театр як сучасне мистецьке явище. 

Крохмальний Данило Романович Сучасні технології наукової комунікації. 

Кушнір Андрій Сергійович Технологічний підхід у навчанні: історія розвитку та 

питання дефініції. 

Носик Максим Віталійович Організація інклюзивного освітнього середовища. 

Осьмуха Владислава Сергіївна Формування лінгвокультурологічної 

компетентності здобувачів вищої освіти в умовах запровадження дистанційного 

навчання. 

Рижак Юлія Василівна Актуальні проблеми впровадження інклюзивного 

навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої 

освіти. 

Сивохоп Еріка Едуардівна Змістові лінії освітньої галузі «фізична культура» 

державного стандарту базової середньої освіти, їх реалізація. 

Скрибченко Віта Михайлівна Застосування технології «створення ситуації 

успіху» у класах з інклюзивним навчанням. 

Ступак Вікторія Юріївна Сучасний контент функцій підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до оздоровчої діяльності. 

Тіщенко Валерія Сергіївна, Пліско Євген Юрійович Актуальні проблеми 

соціальної студентської науково-педагогічної діяльності. 

Токар Ганна Олексіївна Особливості соціальної адаптації учнів з 

інтелектуальними порушеннями. 

Томинець Мирослава Петрівна Формування ключових компететностей на 

уроках української мови. 

Хоменко Дар’я Юріївна Актуальні проблеми соціально-педагогічної діяльності. 

Шевчук Каріна Миколаївна Готовність студентів до роботи з дітьми з 

розладами аутистичного спектра. 
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СПИСОК УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Аксьонова Світлана Володимирівна, студентка ІІІ курсу психолого-

педагогічного факультету Комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради. 

 

Білан Софія Ігорівна, студентка І курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Будзан Роман Петрович, студент ІІ курсу факультету фізичної терапії та 

ерготерапії ЛДУФК ім. І. Боберського. 

 

Ващишин Анастасія Олегівна, магістрантка I року навчання факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Вицега Ангеліна Русланівна, студентка І курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Гарван Оксана Михайлівна, студентка ІІ курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Гелета Катерина Анатоліївна, магістрантка I року навчання факультету 

філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. 

 

Гниденко Софія Вікторівна, магістрантка I року навчання факультету 

дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 

 

Грин Августина Марія Георгіївна, студентка II курсу ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет». 

 

Гринчук Златоуста-Софія Михайлівна, студентка І курсу факультету 

забезпечення оперативно-службової діяльності Національної академії Державної 

прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 

 

Дорога Діана Юріївна, студентка ІІ курсу факультету дошкільної освіти 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 

 

Жарковська Марія Юхимівна, магістрантка I року навчання факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Заболотна Уляна Іванівна, магістрантка I року навчання факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 
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Загартовська Наталія Андріївна, магістрантка I року навчання факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Звєрєва Юлія Сергіївна, студентка ІІ курсу факультету початкової освіти та 

філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

 

Івашків Вікторія Олександрівна, магістрантка I року навчання факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Іотковська Марина Олександрівна, аспірантка ІІІ року навчання Державного 

вищого навчального закладу Донбаський державний педагогічний університет. 

 

Карапетян Вікторія Сергіївна, магістрантка I року навчання факультету 

дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 

 

Кіндзерська Марія Володимирівна, магістрантка I року навчання факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Клименко Катерина Леонідівна, студентка ІV курсу факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Костко Андріана Богданівна, студентка ІІ курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Кривейко Христина Романівна, студентка ІІІ курсу факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Криштофор Олександр Олегович, студент ІІІ курсу факультету забезпечення 

оперативно-службової діяльності Національної академії Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького. 

 

Крохмальна Софія Романівна, студентка ІІІ курсу факультету культури і 

мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Крохмальний Данило Романович, магістрант I року навчання факультету 

культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Кунта Діана Мар’янівна, студентка І курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка.  

 

Кушнір Андрій Сергійович, студент ІV курсу факультету забезпечення 

оперативно-службової діяльності Національної академії Державної прикордонної 

служби України імені Богдана Хмельницького. 
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Лапка Оксана Андріївна, магістрантка I року навчання факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Литвиненко Ольга Юріївна, магістрантка I року навчання факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

  

Локатир Юліанна Богданівна, студентка ІІІ курсу факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

  

Лупаренко Світлана Євгенівна, магістрантка I року навчання факультету 

початкового навчання Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди. 

  

Мелета Юлія Богданівна, магістрантка I року навчання факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Михайлів Соломія Теодорівна, магістрантка I року навчання факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Мірошниченко Карина Валеріївна, магістрантка I року навчання факультету 

дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. 

 

Нифодюк Анастасія Геннадіївна, студентка ІІІ курсу факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Носик Максим Віталійович, студент ІІ курсу психолого-педагогічного 

факультету Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради. 

 

Оленська Єлизавета Віталіївна, студентка І курсу факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Осьмуха Владислава Сергіївна, студентка ІІІ курсу психолого-педагогічного 

факультету Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради. 

 

Памула Ірина Альфредівна, магістрантка I року навчання факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Паньків Оксана Володимирівна, магістрантка I року навчання факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 
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Підсосонна Олена Володимирівна, студентка ІІ курсу навчально-наукового 

інституту Педагогіки і психології Глухівського національного педагогічного 

університету ім. Олександра Довженка. 

 

Пліско Євген Юрійович, доктор педагогічних наук, кафедри соціальної роботи 

ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет". 

 

Пришляк Наталія Андріївна, студентка ІІІ курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Прокопенко Діана Юріївна, студентка ІІІ курсу психолого-педагогічного 

факультету Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради. 

 

Репета Софія Романівна, магістрантка I року навчання факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Рижак Юлія Василівна, магістрантка IІ року навчання факультету початкової 

освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.  

 

Рокита Тетяна Романівна, магістрантка I року навчання факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Сениця Наталія Юріївна, магістрантка I року навчання факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Сивохоп Еріка Едуардівна, студентка І курсу факультету здоров’я та фізичного 

виховання Державного вищого навчального закладу «Ужгородський 

національний університет». 

 

Скрибченко Віта Михайлівна, магістрантка I року навчання ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». 

 

Ступак Вікторія Юріївна, магістрантка I року навчання природничо-

географічного факультету Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

 

Субашкевич Роксолана Андріївна, студентка І курсу факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Сударик Ольга Сергіївна, магістрантка I року навчання навчально-наукового 

інституту педагогіки Житомирського державного університету імені 

Івана Франка. 
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Тарасовська Вірсавія Олександрівна, студентка ІІІ курсу психолого-

педагогічного факультету Комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради. 

 

Тимчина Марія-Марта Ярославівна, студентка ІІІ курсу факультету 

педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Тіщенко Валерія Сергіївна, магістрантка I року навчання ДВНЗ "Донбаський 

державний педагогічний університет" 

 

Товкайло Карина Сергіївна, студентка ІІ курсу факультету дошкільної освіти 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

 

Токар Ганна Олексіївна, студентка ІІІ курсу ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет».  

 

Томинець Мирослава Петрівна, студентка ІІ курсу Відокремленого 

структурного підрозділу «Гуманітарно – педагогічний фаховий коледж 

Мукачівського державного університету». 

 

Троцько Діана Віталіївна, магістрантка I року навчання факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Труш Софія Тарасівна, студентка І курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Федюра Анна Петрівна, студентка ІІІ курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Фролова Дар’я Олександрівна, студентка ІІ курсу психолого-педагогічного 

факультету Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради. 

 

Фульмес Ірина Миколаївна, студентка ІІ курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Ходновська Анастасія Михайлівна, студентка ІІІ курсу факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Хоменко Дар’я Юріївна, студентка ІІІ курсу юридичного факультету Академії 

Державної пенітенціарної служби. 

 

Цинкалюк Наталія Олегівна, студентка ІV курсу факультету педагогічної 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 
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Шевчук Каріна Миколаївна, студентка ІІ курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Язикова Вікторія Олександрівна, студентка ІV курсу факультету початкової 

освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

 

Яремій Марта Іванівна, студентка ІV курсу факультету педагогічної освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 

Ярмошкіна Майя Вікторівна, студентка ІV курсу факультету дошкільної та 

початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету. 

 

 

 

 


