Науково-дослідна робота ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
2018-2019 н.р.
Вид роботи
1. Організація роботи наукової
школи

Результати роботи
Кафедра теорії та методик початкової освіти
Бахмат Н.В., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
Керівник наукової лабораторії «Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції
Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища».
Участь у науковій лабораторії «Теорія і практика початкової освіти».
Участь у навчально-науковій лабораторії «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів».
Участь у науковій лабораторії «Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції
Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища».
Участь у науковому товаристві «Казахстанское общество исследователей в области образования (KERA)».
Гудима Н.В., завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
Керівник наукової лабораторії «Теорія і практика початкової освіти».
Участь у навчально-науковій лабораторії «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів».
Участь у науковій лабораторії «Теорія і практика початкової освіти».
Участь у науковій лабораторії «Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції
Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища».
Третяк Н.В., кандидат філологічних наук, доцент
Керівник навчально-наукової лабораторії «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів».
Участь у навчально-науковій лабораторії «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів».
Участь у науковій лабораторії «Теорія і практика початкової освіти».
Участь у науковій лабораторії «Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції
Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища».
Мартіна О.В., кандидат філологічних наук, доцент
Участь у науковій лабораторії «Теорія і практика початкової освіти».
Участь у навчально-науковій лабораторії «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів».
Участь у науковій лабораторії «Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції
Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища».
Мєлєкєсцева Н.В., кандидат філологічних наук, старший викладач
Участь у науковій лабораторії «Теорія і практика початкової освіти».
Участь у навчально-науковій лабораторії «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів».
Участь у науковій лабораторії «Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції

Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища».
Олинець Т.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач
Участь у науковій лабораторії «Теорія і практика початкової освіти».
Участь у навчально-науковій лабораторії «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів».
Участь у науковій лабораторії «Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції
Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища».
Гнатенко О.С., кандидат фізико-математичних наук, доцент
Участь у науковій лабораторії «Теорія і практика початкової освіти».
Участь у навчально-науковій лабораторії «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів».
Участь у науковій лабораторії «Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції
Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища».
Дорож І.А., кандидат педагогічних наук, асистент
Участь у науковій лабораторії «Теорія і практика початкової освіти».
Участь у навчально-науковій лабораторії «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів».
Участь у науковій лабораторії «Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції
Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища».
Ковальчук А.Ф., старший викладач
Участь у науковій лабораторії «Теорія і практика початкової освіти».
Участь у навчально-науковій лабораторії «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів».
Участь у науковій лабораторії «Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції
Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища».
Московчук Л.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач
Участь у науковій лабораторії «Теорія і практика початкової освіти».
Участь у навчально-науковій лабораторії «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів».
Участь у науковій лабораторії «Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції
Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища».
Борейко О.С., кандидат педагогічних наук, доцент
Участь у науковій лабораторії «Теорія і практика початкової освіти».
Участь у навчально-науковій лабораторії «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів».
Участь у науковій лабораторії «Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції
Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища».
Довгань О.С., асистент
Участь у науковій лабораторії «Теорія і практика початкової освіти».
Участь у навчально-науковій лабораторії «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів».
Участь у науковій лабораторії «Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації концепції

Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища».

Наукова школа «Інноваційні технології фахової підготовки майбутнього вчителя музичного
мистецтва»
Керівники: Печенюк М.А. – кандидат педагогічних наук, професор; Лабунець В.М. – доктор
педагогічних наук, професор.
Учасники школи: О.М. Прядко, Г.П. Ватаманюк, І.Г.Маринін, М.В. Ярова, Л.М. Гавриленко,
Ж.Ю. Карташова, Н.В. Лаврентьєва, Т.П. Карпенко (Чорпіта Р.Б., М.О. Хмелюк, Панчук Б.Є.
навчаються в аспірантурі).
За результатами науково-дослідних розвідок викладачів здійснюється апробація історикомистецького та науково-методичного матеріалу на лекційних і практичних заняттях інструментальновиконавських дисциплін: «Оркестровий клас», «Основний музичний інструмент», «Гра на народних
інструментах»,
«Концертмейстерський
клас»,
«Додатковий
музичний
інструмент»,
«Інструментознавство та оркестрування» у процесі підготовки майбутнього вчителя музичного
мистецтва спеціальності 014 Середня освіта («Музичне мистецтво») галузі «Освіта».
Ґрунтуючись на здобутках світової виконавської інструментальної школи та методикопрактичних здобутків вітчизняних педагогів-музикантів, члени науково-дослідної лабораторії
(професори Лабунець В.М., Маринін І.Г., доценти Карташова Ж.Ю., Чайка С.В., ст. викладачі
Боршуляк А.М. Олійник В.Ф., Лаврентьєва Н.В.) досліджують такі суттєві напрями виконавськоінструментальної підготовки, як розвиток творчої активності, формування гуманістичних ціннісних
орієнтацій у процесі інструментального навчання; психологічні основи формування у студентів
навичок гри на музичному інструменті; формування виконавської надійності майбутніх учителів
музичного мистецтва; активізація творчої самостійності студентів-інструменталістів; формування
умінь художньої інтерпретації інструментальної музики.
Науково-дослідні матеріали членів лабораторії використовуються у лекційних, практичних та
лабораторних заняттях інструментально-виконавських дисциплін. За їх результатами розробляються
науково-дослідні розвідки студентів напряму підготовки «Музичне мистецтво», які апробовані на
засіданнях проблемних груп та наукових гуртків, дискусійних клубах та круглих столах.
В організації науково-дослідної роботи лабораторія співпрацює з Національним педагогічним
університетом ім. М.П. Драгоманова, Рівненським державним гуманітарним університетом,
Волинським національним університетом ім. Лесі Українки, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною
академією, районними, міськими та обласними управліннями освіти та науки, викладачамиметодистами мистецьких закладів Хмельницької області.
Наукова школа «Художня спадщина України в контексті сучасного мистецтвознавства»

• Керівник – Урсу Н.О., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого і
декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва.
• Напрями наукової діяльності:
історіографія, джерелознавство, пам’яткознавство, дослідження візуальних мистецтв Кам’янеччини,
Поділля, України;
питання історії та теорії мистецтва;
творча діяльність видатних представників різних видів мистецтв та їх місце у культурному житті
регіону;
мистецтвознавчі розвідки в галузі культурно-мистецької спадщини регіону та України в цілому;
мистецтвознавчий аналіз пам’яток архітектури, скульптури, живопису, графіки, декоративноприкладного мистецтва;
методологія дослідження мистецьких явищ та об’єктів;
мистецтвознавче краєзнавство в системі сучасного реґіонознавства;
музеєзнавство як складова сучасного мистецтвознавства.
• Склад: Бренюк А.Г., Віштаченко В.А., Гуцул І.А., Кліщ О.А., Якубовська О.П., Костюк Д.В., Лашко
І.В., Негода Б.М., Підгурний І.С., Бучачий О.В., Мендерецька Н.В., Кучма Н.І. Шульц Н.А., Паур І.В.,
Бучковський В.Й., Демчик К.І. , Луць С. В., Такіров Т.Н.
• Заходи, проведені впродовж 2018 року:
Регіональний круглий стіл «Поділля і подоляни в об’єктиві Міхала Грейма» (12 вересня 2018 р.)
Регіональний науково-практичний симпозіум «Олександр Грен. Життя і творчість», присвячений 120річчю від дня народження видатного українського художника О.Л. Грена (29 травня 2018 р.). Присвячений 100річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Регіональний круглий стіл «Митці – педагоги університету» (10 жовтня 2018 р.). Присвячений 100-річчю
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Відкритий Всеукраїнський конверсаторіум «Мистецтво і благодійність» за участі заслуженого художника
України (Київ), фронтмена ВІА «Кобза» Валерія Вітера та президента Всеукраїнського благодійного фонду ім.
М. Савенка Сергія Ісаєнка, Кам’янець-Подільський, 25 жовтня 2018 року. Присвячений 100-річчю Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка.
Регіональний круглий стіл «Від забуття до відкриття» за результатами прилюдного захисту магістерських
робіт студентів спеціальності «Реставрація творів мистецтва» у рамках спільного проекту Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка та Кам’янець-Подільського державного
історичного музею-заповідника (26 лютого, 27 грудня 2018 року).
Результати проведеної роботи, основні здобутки:
Видано 2 монографії, 1 навчально-методичний посібник.
1. Урсу Н.О., Гуцул І.А. Теоретичні основи композиції : навч.-метод. посібник для студентів ЗВО художніх та
художньо-педагогічних спеціальностей. – Вид. 2. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 166 с.

2. Урсу Н.О., Бугерчук У.А. Чари козацького письма. Мальовниче життя Бориса Негоди : монографія.
Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 152 с.
3. Бренюк А.Н. Графіка Кам’янця-Подільського в художній культурі краю ХХ століття : монографія.
Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 272 с.
4. З проблеми дослідження наукової школи опубліковано 18 статей.
Аналіз діяльності наукової школи здійснено в статті: Урсу Н.О. Наукова школа «Художня спадщина України
у контексті сучасного мистецтвознавства» // Літопис сучасної науки й освіти України: Наукові школи, авторські
системи і концепції / Ред. колегія В.Г. Кремень, В.І. Луговий, О.М. Топузов [та ін.]. – К.: Альфа-Віта, 2018. –
180 с.: іл. С. 38.

2. Участь у конференціях і
семінарах різних рівнів

ЗАКОРДОННІ НАУКОВІ ЗАХОДИ:
Кафедра теорії та методик початкової освіти
Бахмат Н.В., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
- XІІ Международная научная конференция «Современные достижения в науке и образовании» (II International
Conference «Innovative technologies in science and education. European experience» (November 12-15.2018, Helsinki.
Finland).
Topic of the report: «Latest professional benchmarks in the professional activities of the teacher of the new Ukrainian
school»;
- Алтынсаринские чтения-2019 (31 января, 2019 г., Аркалык, Казахстан).
Тема доклада: “Информационно-образовательная среда учреждения высшего образования – условие
конкрентоспособности учителя начальной школы»;
- Міжнародна науково-практична конференція «Наука, Освіта, Культура», «Ştiinţă, Educaţie, Cultură»,
присвячена 28-й річниці Комратського державного університету (15 лютого 2019 р., м. Комрат, Республіка
Молдова).
Тема доповіді: “Подготовка будущего учителя начальной школы к реализации концепции реформирования
среднего образования «Новая украинская школа».
- XIII International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society
(25 травня 2019 р., м. Варшава, Республіка Польща)
Тема доповіді: «Підготовка майбутніх учителів початкової школи: проблеми та перспективи»
Гудима Н.В., кандидат філологічних наук, доцент
- International Science Conference «Internationalization as a challenge for higher Education Institutions: Ukrainian and
Polish Perspectives»(27 вересня 2018 р. м. Краків, Польща).
Гнатенко О.С., кандидат фізико-математичних наук, доцент
- Brave Your Fear: Helping Women and Girls to Face Fears and Take Action 10.12.2018;
- Strengthening Parent-Teacher Partnerships: Meeting Parents Where They Are 11.12.2018;
- Fighting Fake News: How to Outsmart Trolls and Troublemakers. 15.11.2018;
- Embedding Educational Research from Incubator to Launch: The Iterative Process 14.11.2018;

- Close Reading the Internet: Developing Critical Thinkers. 29.11.2018;
- Proven Strategies to Get English Learners Speaking. 28.11.2018;
- Shaping the Future of Education Research: Digital Promise's Challenge Map. 11.12.2018;
- Fighting Fake News: How to Outsmart Trolls and Troublemakers. 15.11.2018;
- Leading Transformation: Personalize How Your School Learns. 31.01.2019;
Мєлєкєсцева Н.В., кандидат філологічних наук, старший викладач
- International Science Conference «Internationalization as a challenge for higher Education Institutions: Ukrainian and
Polish Perspectives» (27 вересня 2018 р. м. Краків, Польща).
Олинець Т.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач
- International Science Conference «Internationalization as a challenge for higher Education Institutions: Ukrainian and
Polish Perspectives» (м. Краків, Польща, 27 вересня 2018 р.).
Доповідь «Forming students’ cross-cultural values of higher educational institutions of Ukraine in the conditions of
internationalization of education».

Кафедра музичного мистецтва
Боршуляк А. М., кандидат мистецтвознавства, доцент
- Konferencja naukowa pod kierownictwem dr hab. Aleksandry Kłaput-Wiśniewskiej «W cieniu swoich uczniów»
Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Польща, 2019 р.).
Пухальський Т.Д., асистент, Ситник Т.М., Професор кафедри музичного мистецтва,
Яропуд З. П., кандидат педагогічних наук, доцент.
- ІV Міжнародна науково-практична конференція «Perspectives of science and education». Advances of science:
Proceedings articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, (28
September 2018 року)
Пухальський Т.Д., асистент
- ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в
інтердисциплінарному контексті. діалог культур як чинник інтеграції» (Варшава – Ужгород – Херсон, 28 лютого
2019 р.).

Кафедра педагогіки та управління навчальним закладом
Франчук Т.Й., кандидат педагогічних наук, доцент
- Управленческие аспекты обеспечения безопасной оьразовательной среды в контексту компетентностной
модели образования Всероссийской научной конференции с международным участием «Педагогика
безопасности: наука и образование» (г. Екатеринбург, 30 ноября 2018 г.).

МІЖНАРОДНІ НАУКОВІ ЗАХОДИ:
Кафедра теорії та методик початкової освіти
Бахмат Н.В., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри

Міжнародна наукова конференція «Художній вимір та історичні контексти життєтворчості Івана Огієнка»
(11-12 жовтня 2018 року, м. Кам’янець-Подільський). Тема доповіді: «Педагогічні ідеї Івана Огієнка в сучасній
практиці підготовки вчителів нової генерації»;

- Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» (8
листопада 2018 року, м. Київ). Тема доповіді: «Сучасні підходи до створення інноваційного освітнього
середовища вищої школи»;
- Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Особистісний потенціал сучасного викладача закладу
вищої освіти як основа професійного становлення майбутніх фахівців» (6-7 грудня 2018 року, м. ІваноФранківськ). Тема доповіді: «Новітні професійні орієнтири у фаховій діяльності педагога Нової української
школи»;
- ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології в дошкільній освіті (28-29
березня 2019 року, «Переяслав-Хмельницький). Тема доповіді: «Формування адаптивного освітнього простору в
умовах реалізації перспективності і наступності між дошкільною і початковою освітою»;
- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах
сучасності та майбутнього» (11-12 квітня 2019 р., Чернігів). Тема доповіді: «Створення освітньої системи нового
рівня в умовах реалізації фінського проекту підтримки Нової української школи»;
- VIII Mіжнародна науково-методична конференція "Проблеми математичної освіти ПМО-2019 (11–
12 квітня 2019 року, Черкаси). Тема доповіді: «Відповідність підручників математики типовим освітнім
програмам Нової української школи: аналітичний огляд»;
- Міжнародна 83 науково-технічна і науково-методична конференція ХНАДУ (13-17 травня 2019 р., м. Харків).
Тема доповіді: Стратегії використання потенціалу науково-дослідної роботи в формуванні професійної
компетентності викладачів вищої школи;
- ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової
освіти» (17 – 18 квітня 2019 р., м. Кам‘янець-Подільський). Тема доповіді: «Проектування єдиного освітнього
простору в закладі дошкільної освіти та початковій школі»;
- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та
соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму» (19 – 20 квітня 2019 року, м.
Кам‘янець-Подільський). Тема доповіді: «Концептуальні підходи до формування субкультурної компетентності
молоді в умовах партнерства закладу освіти та сім'ї»;
- ІII міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та
соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму» (19-20 квітня, 2019 р., м.
Кам‘янець-Подільський). Тема доповіді: «Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю»;
- Міжнародна науково-практична конференція «Технології професійної підготовки фахівців у сучасному
освітньому просторі» (17 травня 2019 р., м. Чернівці). Тема доповіді: “Проектування процесу підготовки
майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища закладу вищої
освіти”;

- Міжнародний форум управлінської діяльності «Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті
євроінтеграційних процесів» (18-19 травня 2019 р., м.Тернопіль). Тема доповіді: «Орієнтири науково-методичної
ради педагогічного факультету в умовах модернізації освіти.

Гудима Н.В., кандидат філологічних наук, доцент
- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інновації в освіті: здобутки та перспективи» 11 жовтня

2018 р. м. Умань;
- Міжнародна наукова конференція «Художній вимір та історичні контексти життєтворчості Івана Огієнка» (1112 жовтня 2018 року, м. Кам’янець-Подільський);
- ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової
освіти» (17 – 18 квітня 2019 р., м. Кам‘янець-Подільський).
Гнатенко О.С., кандидат фізико-математичних наук, доцент
- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інновації в освіті: здобутки та перспективи» (Умань, 24
жовтня 2018 р.). Тема доповіді: Моделювання процесів та ситуацій як складова математичної компетентності
молодших школярів: розв’язування комбінаторних завдань»;
- V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової
освіти» (Кам’янець-Подільський, 2019 р). Тема доповіді: Розвиток комбінаторного мислення молодших
школярів: науково-педагогічний проект «Інтелект України»;
Дорож І.А., кандидат педагогічних наук, асистент
- Міжнарожна (заочна) науково-практична конференція «Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному
просторі: досвід, проблеми та перспективи» (27 лютого 2019 року, Хмельницький);
- V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової
освіти» (17-18 квітня, Кам’янець-Подільський, 2019 р);
Ковальчук А.Ф., старший викладач
- Міжнарожна (заочна) науково-практична конференція «Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному
просторі: досвід, проблеми та перспективи» (27 лютого 2019 року, Хмельницький);
- V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової
освіти» (17-18 квітня, Кам’янець-Подільський, 2019 р).
Мєлєкєсцева Н.В., кандидат філологічних наук, старший викладач
- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інновації в освіті: здобутки та перспективи» 11 жовтня
2018 р. м. Умань;
- Міжнародна наукова конференція «Художній вимір та історичні контексти життєтворчості Івана Огієнка» (1112 жовтня 2018 року, м. Кам’янець-Подільський);
- ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової
освіти» (17 – 18 квітня 2019 р., м. Кам‘янець-Подільський)
Московчук Л.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач
- III Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої

особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти» (Вінниця, 17-18 квітня 2019
року). Доповідь: «Професіограма сучасного вихователя як умова реалізації наступності в освітньому просторі
закладів дошкільної та початкової освіти дітей»;
- V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової
освіти ( квітня 2019 року). Доповідь: «Педагогічна майстерність керівника як провідний чинник успішної
діяльності ЗДО».
Третяк Н.В., кандидат філологічних наук, доцент
- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інновації в освіті: здобутки та перспективи» 11 жовтня
2018 р. м. Умань;
Мартіна О.В., кандидат філологічних наук, доцент
- Міжнарожна (заочна) науково-практична конференція «Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному
просторі: досвід, проблеми та перспективи» (27 лютого 2019 року, Хмельницький);
- V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової
освіти» (17-18 квітня, Кам’янець-Подільський, 2019 р).
Олинець Т.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач
- V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової
освіти» (Камʼянець-Подільський, 17-18 квітня 2019 р.) із доповіддю «Нестандартні форми роботи на уроках
іноземної мови в початковій школі».
Довгань О.С., асистент
- ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Актуальні проблеми формування творчої
особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти» (Вінниця, 2019р.) Тема доповіді:
«Наступність еколого-естетичного виховання дошкільників та учнів НУШ засобами дидактичної гри»;
-V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової
освіти» (Кам’янець-Подільський, 17-18 квітня 2019 р).
Тема доповіді: «Наступність у методичних підходах до природничої підготовки майбутніх педагогів закладів
дошкільної освіти та Нової української школи».

Кафедра музичного мистецтва
Аліксійчук О.С., кандидат педагогічних наук, доцент,
Борисова Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент
- VІ Міжнародна електронна науково-практична конференція «Регіональні культурні, мистецькі та освітні
практики», 2019 р. (м. Переяслав-Хмельницький);
- І Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми мистецько-педагогічної освіти: здобутки, реалії та
перспективи», 2019 р. (м. Суми).
Борисова Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент
- Міжнародна науково-практична конференція Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні
та світі (м. Київ, Україна, 31 серпня – 1 вересня 2018 року).

Боршуляк А. М., кандидат мистецтвознавства, доцент
- ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні орієнтири мистецької освіти: традиції, досвід,

інновіції»
(м. Чернівці, 2019);
- Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост) сучасності»
(м. Одеса, 2019 р.).
Воєвідко Л. М., кандидат педагогічних наук, доцент
- X Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» «Вимоги до професійної підготовки здобувачів вищої
освіти; Реалізація компетентнісного підходу в підготовці вчителя нової української школи в Кам’янецьПодільському національному університеті імені Івана Огієнка
- ІV міжнародна науково-практична конференція. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень
молодих науковців.;
- Х міжнародна науково-практична конференція. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка. (2018 р.) «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин».
- ХІ міжнародна науково-практична конференція. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка. (2019 р.) «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин».
Карташова Ж.Ю. кандидат педагогічних наук, доцент
- Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості
впродовж життя», 8-10 листопада 2018 р., Мелітополь. «Формування у майбутнього вчителя музичного
мистецтва готовності до використання комп’ютерних інформаційних технологій в процесі інструментальновиконавської підготовки».
Лабунець В.М., доктор педагогічних наук, професор
- Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості
впродовж життя», «Професіографічний підхід до вивчення професії сучасного вчителя музичного мистецтва», 810 листопада 2018 року, Мелітополь, член програмно-наукового комітету.
- V Міжнародний мистецький фестиваль-конкурс Grand Fest 2018 (3-4 листопада 2018).
Мартинюк Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент
- V Міжнародний мистецький фестиваль-конкурс «Гранд Фест Камянець –осінь 2018» (2-4 листопада 2018 р.) м.
Кам’янець-Подільський) - організатор та директор.
- VІ Міжнародний мистецький фестиваль-конкурс «Гранд Фест Камянець –весна 2019» (3-5 травня 2019 р.) м.
Кам’янець-Подільський) - організатор та директор.
- V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки» 7-8 лютого 2019 року м. Дніпро,
тези доповіді «Активізація музично-образного сприйняття молодших школярів на уроках музичного».

Прядко О. М., кандидат педагогічних наук, доцент
- Міжнародна наукова конференція “Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність” 2425 травня 2019 (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (м.Дніпро). Доповідь: Формування
навичок самодіагностики та саморегуляції процесу співу студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих
навчальних закладів на занятті з постановки голосу.
Пухальський Т.Д., асистент
- Міжнародна науково-практична конференція Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та
психологічних наук: (м.Київ, Україна, 1-2 лютого 2019 року).
- V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Сучасний рух науки: (м. Дніпро, Україна, 7-8 лютого
2019 р.).
Совік Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент.
ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та
соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму», 2019. Доповідь «Соціалізація дітей
з особливими потребами засобами музичного мистецтва»;
V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової
освіти», 17 – 18 квітня 2019 р. Доповідь «Принцип наступності у формуванні сприймання музичного твору
дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку».
Ситник Т.М., професор кафедри музичного мистецтва
- V Міжнародна науково-практична інтернет конференція « Сучасний рух науки», м. Дніпро. (7-8 лютого 2019.);
- IV Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в
інтердисциплінарному аспекті. Варшава-Ужгород-Херсон (28 лютого 2019.).
Яропуд З. П., кандидат педагогічних наук, доцент.
- ХІІ Міжнародна інтернет конференція “Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи і
Азії». – Переяслав-Хмельницький, 2019 веб сторінка:http//conferences.neasmo.org.ua

Кафедра педагогіки та управління навчальним закладом
Кандидати педагогічних наук, доценти Дутко О.М., Горбатюк О.В., Вонсович В.П., Федорчук В.В.
ХХХІХ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і
освіти в умовах глобалізації»» (м. Переяслав-Хмельницький, 28 вересня 2018 р.). (Поліщук С.В.)
Доктор педагогічних наук, професор Кучинська І.О., кандидати педагогічних наук,
доценти Горбатюк О.В., Вонсович В.П.
- Міжнародна науково-практична конференція. Україна і Світ: політичні процеси у глобальному та
регіональному вимірі. (Кам'янець-Подільський, 24 квітня 2019 р.).

Кандидати педагогічних наук, доценти
Горбатюк О.В., Вонсович В.П., Федорчук В.В.
- V міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової
освіти. Кам’янець-Подільський (17-18 квітня 2019 р.).
Боднар Д.М., кандидат педагогічних наук, асистент
- ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та
міжособистісних взаємин» 23 квітня 2019 р.
Федорчук В.В., кандидат педагогічних наук, доцент
- ІII міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та
соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму».
ВСЕУКРАЇНСЬКІ, РЕГІОНАЛЬНІ НАУКОВІ ЗАХОДИ:

Кафедра теорії та методик початкової освіти
Бахмат Н.В., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
- Придунайський регіональний науково-практичний семінар «Інновації в науково-педагогічній діяльності» (20-21

вересня 2018 р., м. Ізмаїл). Тема доповіді: «Сучасні тенденції підготовки педагогічних кадрів до інноваційної
діяльності»;
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Тринадцяті педагогічні читання пам’яті М.М. Дарманського:
Професійна підготовка майбутніх педагогів на засадах освітніх інновацій» (04 жовтня 2018 року, м.
Хмельницький). Тема доповіді: «Підготовка майбутніх учителів початкової школи до реалізації Концепції Нової
української школи в умовах інноваційного освітнього середовища»;
- Інтернет-конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи» (25 жовтня 2018
року, м. Кам’янець-Подільський). Тема доповіді: «Технології формування цифрової компетентності майбутніх
учителів початкової школи в умовах нової української школи»;
- Всеукраїнська наукова конференція (X щорічні Грінченківські читання) «Національне та духовне відродження
у спадщині Бориса Грінченка» (8 грудня 2018 року, м. Київ). Тема доповіді: «Реалізація доробку Бориса
Грінченка в системі підготовки вчителів початкової школи»;
- Всеукраїнська нарада-тренінг «Виклики часу: модернізація змістового, технологічного, ціннісного компонентів
під час викладання дисциплін у коледжі» (17-19 жовтня 2018 року, м. Кам’янець-Подільський). Тема доповіді:
«Імплементація сучасних технологій в освітній простір закладів вищої освіти України»;
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія
партнерської взаємодії педагога з дитиною» (22-23 жовтня 2018 року, м. Кам’янець-Подільський). Тема доповіді:
«Розвиток критичного мислення майбутнього педагога Нової української школи»;
- Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Онлайн освіта: від теорії до практики»
(25 жовтня 2018 року, м. Херсон). Тема доповіді: «Особливості освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах

інформатизації освіти»;
- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна
траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» (Друга школа технологій
інклюзивної освіти), (8-9 листопада 2018 року, м. Вінниця). Тема доповіді: «Психолого-педагогічні умови
підготовки вчителя початкових класів із впровадження інклюзивного навчання в Новій українській школі»;
- Всеукраїнська науково-практична конференція (Хмельницький). Тема доповіді: «Підручник для Нової
української школи: аналітико-оцінювальний аспект»;
- Міський теоретико-практичний семінар «Формування нового освітнього простору закладу дошкільної освіти в
умовах реформи НУШ» (29 листопада 2018 року, м. Кам’янець-Подільський);
- Семінар-практикум з особистісно зорієнтованого навчання на засадах гуманної педагогіки «Поспішайте, діти!
Будемо учитись літати» 25-26 січня 2019 року (Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22
ім. Олега Ольжича). Тема доповіді: Модель побудови особистісно зорієнтованого освітнього процесу в умовах
інноваційного середовища Нової української школи;
- Круглий стіл «Особливості викладання дисципліни фізичне виховання у ЗВО в сучасних умовах» (24 січня
2019 року, Вінниця). Тема доповіді: «Роль дисципліни фізичне виховання в професійному становленні фахівця з
початкової освіти у ЗВО»;
- ІІ Регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної
особистості» (у рамках ІІ Всеукраїнського музичного конкурсу «MusicUniFest-2019») (16-17 березня 2019 р.,
Кам’янець-Подільський). Тема доповіді: «Трансформація початкової освіти в контексті нової української
школи»;
- Семінари НУШ КПНУ:
- Науково-практичний семінар «Реалізація компетентнісного підходу в підготовці вчителя початкової школи як
агента змін» (18 квітня 2019 року, Кам’янець-Подільський). Тема доповіді: «Нові підходи підвищення
кваліфікації вчителів Нової української школи в умовах віртуалізації освітнього простору»;
- Науково-практичний семінар «Нова українська школа: нові підходи» (19 квітня 2019 р., Кам’янецьПодільський). Тема доповіді: «Шляхи підвищення ефективності уроків природознавства в умовах реалізації
концепції «Нова українська школа»;
- ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні
проблеми й інноваційні технології навчання” (21-22 березня 2019 р., Кам’янець-Подільський). Тема доповіді:
«Сучасні напрямки розвитку методики навчання української мови в початковій школі»;
- Круглий стіл «Мова – душа народу: психологічний вимір» (21 лютого 2019 р., НПУ імені М.П. Драгоманова, м.
Київ). Тема доповіді: «Взаємозв'язок успішності педагогічного спілкування учителів Нової української школи з
їхньою комунікативною спрямованістю»;
- Науково-практичний семінар «Основи практичної імплементації НУШ: типові проблеми та ризики
формалізму» (25 лютого 2019 року, Кам’янець-Подільський). Тема доповіді: «Сучасні підходи до формування
фахової компетентності майбутніх освітян у контексті Нової української школи»;

- Міжвузівська (заочна) науково-практична конференція «Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному
освітньому просторі: досвід, проблеми та перспективи» (27 лютого 2019 року, м. Хмельницький). Тема доповіді:
«Сучасний освітній простір як інтегрований чинник впливу особистості дитини та вчителя»;
- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна
траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» 8-9 листопада 2018 року м.
Вінниця. Тема доповіді: «Технології реалізації наступності освіти в закладі дошкільної освіти та початковій
школі»;
-Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів (5-6 березня 2019 р., м. Кам’янецьПодільський). Тема доповіді: «Розвиток цифрового середовища фахової підготовки майбутнього вчителя
початкової школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій»;
- Семінар-нарада “Асоціація наукових лабораторій початкової освіти” (19 квітня 2019 року, Кам’янецьПодільський). Тема доповіді: «Формування конкурентоздатності майбутнього вчителя Нової української школи»;
- VІІ Регіональний науково-практичний семінар «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освітив (м.
Хмельницький, 19-20 березня 2019 року). Тема доповіді: «Проблеми і перспективи розвитку центрів творчості
учнівської молоді»;
- Всеукраїнський тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти на базі Київського
національного університету імені Тараса Шевченка, за підтримки Інституту вищої освіти НАШІ України, в
рамках проектів «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» та «Нова система
акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті» (22 березня 2019 р., м. Київ);
- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки
сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи» (11 квітня 2019 р., Івано-Франківськ). Тема
доповіді: «Упровадження інноваційних технологій викладання методик початкової освіти у сучасному закладі
вищої освіти в контексті євроінтеграційних змін»;
- Всеукраїнської науково-практичної конференції «українська освіта в контексті інтеграції та технологізації»
(11-12 квітня 2019 р., м. Дрогобич) Тема доповіді: «Прiоритетнi напрями трансформацiї початкової освiти в
контекстi Нової української школи»;
- Теоретико-методичний семінар «Формування національних цінностей студентської молоді у сучасних викликах
часу» (16 квітня 2019 р., Кам’янець-Подільський). Тема доповіді: «Тенденції трансформації ціннісних поглядів
майбутніх учителів Нової української школи»;
- Науково-практичний семінар «Особливості розвитку етнокультурної ідентичності студентської молоді в
сучасному освітньому просторі» (23 квітня, 2019 р., Кам’янець-Подільський). Тема доповіді: «Реалізація
системи етнокультурного виховання студентської молоді в поліетнічному освітньому середовищі: моніторинг
етнокультурної спрямованості здобувачів вищої освіти»;
- Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан,
проблеми, перспективи» (26 квітня 2019 р., Умань).;

- Семінар-практикум «Формування здоров’язбережувального середовища та здорового способу життя
дошкільників» (14 травня 2019 р., Кам’янець-Подільський). Тема доповіді: «Науковий погляд на систему
фiзкультурно-оздоровчої роботи в закладi дошкiльної освiти»;
- Теоретико-практичний семінар «Реалізація технології науково-методичного менеджменту освітніх інновацій з
фізкультурно-оздоровчої роботи у системі дошкільної освіти» (15 травня 2019 р., Кам’янець-Подільський). Тема
доповіді: «Науковий погляд на систему фiзкультурно-оздоровчої роботи в закладi дошкiльної освiти»;
- Всеукраїнський семінар-практикум «Формування творчої особистості дошкільника на засадах педагогічної
спадщини Софії Русової» (21.05.2019 р., Кам’янець-Подільський). Тема доповіді: «Педагогічні можливості
творчої спадщині С. Русової в становленні особистості дитини»
Гудима Н.В., кандидат філологічних наук, доцент
- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Інновації в освіті: здобутки та
перспективи» 11 жовтня 2018 р. м. Умань;
- Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Онлайн освіта: від теорії до практики»
25 жовтня 2018 року м. Херсон;
- ІІ Регіональна науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія
партнерської взаємодії педагога з дитиною» 22-23 жовтня 2018 року
м. Кам’янець-Подільський;
- Інтернет-конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи» 25 жовтня 2018 року
м. Кам’янець-Подільський;
- Науково-практичний семінар «Нова українська школа: проблеми і перспективи розбудови» 26 жовтня 2018 року
м. Кам’янець-Подільський;
- Всеукраїнський науково-практичний студентський круглий стіл «Педагогічна майстерність сучасного вчителя:
проблеми, завдання і пріоритети» (Кам’янець-Подільський, 8 листопада 2018 року). 8 листопада 2018 року
м. Кам’янець- Подільський;
- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна
траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» 8-9 листопада 2018 року м.
Вінниця;
- Конференція молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 6-7
листопада 2018 р. м. Кам’янець- Подільський;
- Четверта науково-практична інтернет-конференція молодих науковців та студентів «Розвиток особистості
молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи» 2018 року
Бердянськ,
Вінниця,
Івано-Франківськ,
Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький, Полтава, Умань;
- наукова конференція викладів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2018 році 5-6 березня 2019 року м.
Кам’янець-Подільський;
- ІІ регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної
особистості» 16-17 березня 2019 року м. Кам’янець-Подільський;

- ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні
проблеми й інноваційні технології навчання» 21-22 березня 2019 року м. Кам’янець-Подільський;
Науково-практичний семінар «Реалізація компетентнісного підходу в підготовці вчителя початкової школи як
агента змін» 18 квітня 2019 року м. Кам’янець-Подільський;
Теоретико-методичний семінар «Формування національних цінностей студентської молоді у сучасних викликах
часу» 16 квітня 2019 року м. Кам’янець-Подільський;
- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки
сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи» 11 квітня 2019 року м. Івано-Франківськ;
- Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів (5-6 березня 2019 р., м. Кам’янецьПодільський);
- Науково-практичний семінар «Нова українська школа: нові підходи» (19 квітня 2019 р., Кам’янецьПодільський);
- Семінар-нарада “Асоціація наукових лабораторій початкової освіти” (19 квітня 2019 року, Кам’янецьПодільський);
- Науково-практичний семінар «Основи практичної імплементації НУШ: типові проблеми та ризики
формалізму» (25 лютого 2019 року, Кам’янець-Подільський);
- Теоретико-методичний семінар «Формування національних цінностей студентської молоді у сучасних викликах
часу» (16 квітня 2019 р., Кам’янець-Подільський);
- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки
сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи» (11 квітня 2019 р., Івано-Франківськ);
- Міжвузівська (заочна) науково-практична конференція «Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному
освітньому просторі: досвід, проблеми та перспективи» (27 лютого 2019 року, м. Хмельницький);
- Засідання методоб’єднання керівників ЗДО «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в
контексті впровадження НУШ» (Довжоцький ЗДО «Веселка» Кам’янець-Подільського р-ну, 8 лютого 2019 р.);
- Науково-практичний семінар «Особливості розвитку етнокультурної ідентичності студентської молоді в
сучасному освітньому просторі» (23 квітня, 2019 р., Кам’янець-Подільський);
- І Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Професійна
підготовка майбутніх учителів початкової школи в контексті становлення Нової української школи» (5 квітня
2019 р., Луцьк);
- Майстер-клас з розвитку зв’язного мовлення «Весна іде – весні дорогу» на базі Довжоцького ЗДО «Внселка»;
- Авторський майстер-клас Большакової Інни Олексіївни та Пристінської Марини Сергіївни «Критичне
мислення: дослідження медіа», «Інтегроване навчання: організаційно-методична структура «Щоденні 5», м.
Луцьк, видавництво ранок, 31 жовтня 2018 р.
Гнатенко О.С., кандидат фізико-математичних наук, доцент
- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна

траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» (Вінниця, 8-9 листопада 2018
року). Тема доповіді: «Види ігрових ситуацій на уроках математики в інклюзивному освітньому середовищі»;
- Інтернет-конференція “Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи” (25 жовтня 2018
року). Тема доповіді: «Розв’язування текстових задач як засіб реалізації вимог до формування математичної
компетентності молодшого школяра»;
- ІІ Регіональна науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія
партнерської взаємодії педагога з дитиною» (м. Кам’янець-Подільський, 22-23 жовтня 2018 року). Тема доповіді:
«Формування в учнів початкової школи уміння виробляти стратегії та планувати дії у процесі розв’язування
задач на переправу»;
- Науково-практичний семінар «Нова українська школа: проблеми і перспективи розбудови» (м. Кам’янецьПодільський 26 жовтня 2018 року). Тема доповіді: «Внесок математичної освітньої галузі в процес формування
ключових компетентностей учнів початкової школи»;
- ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні
проблеми й інновації» (21-22 березня 2019 року, Кам’янець-Подільський). Тема доповіді: «Формування
термінологічної математичної грамотності молодшого школяра»;
- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки
сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи» (11 квітня 2019 року, Івано-Франківськ). Тема
доповіді: «Розв'язування складних арифметичних задач як один із способів розвитку критичного мислення
молодших школярів»;
- «MusikUniFest-2019» Тема доповіді: «Моніторингові дослідження якості початкової освіти: огляд міжнародного
досвіду»;
- Науково-практичний семінар на тему «Нова українська школа: нові підходи» (19 квітня 2019 року, Кам’янецьПодільський). Тема доповіді: «Підручники математики Нової української школи: аналіз пропозицій»;
- Звітна наукова.конференція викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський, 2019 р). Тема доповіді: «Міжнародні системи
тестування як орієнтир стандартизації освіти України в глобальному освітньому просторі»;
- Онлайн курс «Ефективні презентації»;
- Нова українська школа. «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» Сертифікат виданий 23.09.2018 EdEra
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/28818f5b01294f5e887c6a108faa2db7/valid.html.
Дорож І.А., кандидат педагогічних наук, ассистент
- Науково-практичний семінар «Нова українська школа: проблеми і перспективи розбудови» (26 жовтня 2018
року, Кам’янець-Подільський);
- Інтернет-конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи» (25 жовтня 2018
року, Кам’янець-Подільський);
- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Інклюзивна освіта як індивідуальна
траєкторія особистісного зростання дитини з особливими потребами» (Вінниця, 8-9 листопала 2018 року);

- Науково-практичний семінар “Основи практичної імплементації НУШ: типові проблеми та ризики
формалізму” (25 лютого, Кам’янець-Подільський, 2019 р);
- ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні
проблеми й інновації» (21-22 березня 2019 року, Кам’янець-Подільський);
- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки
сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи» (11 квітня 2019 року, Івано-Франківськ);
- Науково-практичний семінар на тему «Нова українська школа: нові підходи» (19 квітня 2019 року, Кам’янецьПодільський);
- Звітна наукова.конференція викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський, 2019 р);
- Науково-практичний семінар “Реалізація компетентнісного підходу і підготовці вчителя початкової школи як
агента змін” (18 квітня, Кам’янець-Подільський, 2019 р).
Ковальчук А.Ф., старший викладач
- Науково-практичний семінар «Нова українська школа: проблеми і перспективи розбудови» (26 жовтня 2018
року, Кам’янець-Подільський);
- Інтернет-конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи» (25 жовтня 2018
року, Кам’янець-Подільський);
- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Інклюзивна освіта як індивідуальна
траєкторія особистісного зростання дитини з особливими потребами» (Вінниця, 8-9 листопала 2018 року);
- Науково-практичний семінар “Основи практичної імплементації НУШ: типові проблеми та ризики
формалізму” (25 лютого, Кам’янець-Подільський, 2019 р);
- ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні
проблеми й інновації» (21-22 березня 2019 року, Кам’янець-Подільський);
- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки
сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи» (11 квітня 2019 року, Івано-Франківськ);
- Науково-практичний семінар на тему «Нова українська школа: нові підходи» (19 квітня 2019 року, Кам’янецьПодільський);
- Звітна наукова.конференція викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський, 2019 р);
- Науково-практичний семінар “Реалізація компетентнісного підходу і підготовці вчителя початкової школи як
агента змін” (18 квітня, Кам’янець-Подільський, 2019 р).
Мєлєкєсцева Н.В., кандидат філологічних наук, старший викладач
- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Інновації в освіті: здобутки та
перспективи» 11 жовтня 2018 р. м. Умань;
- Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Онлайн освіта: від теорії до практики»

25 жовтня 2018 року м. Херсон;
- ІІ Регіональна науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія
партнерської взаємодії педагога з дитиною» 22-23 жовтня 2018 року
м. Кам’янець-Подільський;
- Інтернет-конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи» 25 жовтня 2018 року
м. Кам’янець-Подільський;
- Науково-практичний семінар «Нова українська школа: проблеми і перспективи розбудови» 26 жовтня 2018 року
м. Кам’янець-Подільський;
- Всеукраїнський науково-практичний студентський круглий стіл «Педагогічна майстерність сучасного вчителя:
проблеми, завдання і пріоритети» (Кам’янець-Подільський, 8 листопада 2018 року);
- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна
траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» 8-9 листопада 2018 року м.
Вінниця;
- Конференція молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 6-7
листопада 2018 р. м. Кам’янець-Подільський;
- Четверта науково-практична інтернет-конференція молодих науковців та студентів «Розвиток особистості
молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи» 2018 року
Бердянськ,
Вінниця,
Івано-Франківськ,
Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький, Полтава, Умань;
- наукова конференція викладів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2018 році 5-6 березня 2019 року м.
Кам’янець-Подільський;
- ІІ регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної
особистості» 16-17 березня 2019 року м. Кам’янець-Подільський;
ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні
проблеми й інноваційні технології навчання» 21-22 березня 2019 року м. Кам’янець-Подільський;
Науково-практичний семінар «Реалізація компетентнісного підходу в підготовці вчителя початкової школи як
агента змін» 18 квітня 2019 року м. Кам’янець-Подільський;
- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки
сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи» 11 квітня 2019 року м. Івано-Франківськ;
- Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів (5-6 березня 2019 р., м. Кам’янецьПодільський);
- Науково-практичний семінар «Нова українська школа: нові підходи» (19 квітня 2019 р., Кам’янецьПодільський);
- Науково-практичний семінар «Основи практичної імплементації НУШ: типові проблеми та ризики
формалізму» (25 лютого 2019 року, Кам’янець-Подільський);
- Теоретико-методичний семінар «Формування національних цінностей студентської молоді у сучасних виклках
часу» (16 квітня 2019 р., Кам’янець-Подільський);
- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки

сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи» (11 квітня 2019 р., Івано-Франківськ);
- Міжвузівська (заочна) науково-практична конференція «Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному
освітньому просторі: досвід, проблеми та перспективи» (27 лютого 2019 року, м. Хмельницький);
- Науково-практичний семінар «Особливості розвитку етнокультурної ідентичності студентської молоді в
сучасному освітньому просторі» (23 квітня, 2019 р., Кам’янець-Подільський).
Московчук Л.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач
- Інтернет-конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи» (Кам’янецьПодільський, 25 жовтня 2018 року). Доповідь: «Взаємоузгодження домінантних змістових ліній у змісті
інтегрованого курсу «Мистецтво»»;
- Науково-практичний семінар «Нова українська школа: проблеми і перспективи розбудови» (Кам’янецьПодільський, 26 жовтня 2018 року). Доповідь: «Формування мистецьких компетентностей молодших школярів
засобами інформаційно-комунікаційних технологій»;
- I Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна
траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» (Вінниця, 8-9 листопада 2018
року). Доповідь: «Музична терапія в роботі з дітьми в інклюзивному освітньому середовищі»;
- X наукова конференція молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка (листопад 2018 року). Доповідь: «Структурні компоненти естетичного виховання здобувачів початкової
освіти»;
- Науково-практичний семінар «Основи практичної імплементації НУШ: типові проблеми та ризики
формалізму» (Кам’янець-Подільський, 25 лютого 2019 р.) Доповідь: «Українознавство у змістовому наповненні
підручників «Мистецтво» Нової української школи»;
- Міжвузівська (заочна) науково-практична конференція «Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному
освітньому просторі: досвід, проблеми та перспективи (м. Хмельницький, 27 лютого 2019 р.). Доповідь:
«Морально-естетичне виховання здобувачів вищої освіти засобами духовної музики»;
- Засідання методоб’єднання керівників ЗДО «Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в
контексті впровадження НУШ» (Довжоцький ЗДО «Веселка» Кам’янець-Подільського р-ну, 8 лютого 2019 р.).
Доповідь: «Особливості наступності між дошкільною і початковою ланкою освіти в сільській місцевості»;
- III Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах :Актуальні
проблеми й інноваційні технології навчання» (м. Кам’янець-Подільський, 21-22 березня 2019 р.). Доповідь:
«Сучасні тенденції літературознавчої освіти в початковій школі»;
- Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів (Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка, 2019 р.). Доповідь: «Cтруктурні компоненти естетичного виховання здобувачів
початкової освіти»;
- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки
сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи» (Івано-Франківськ, 11 квітня 2019 року).
Доповідь: «Нетрадиційні підходи до навчання молодших школярів каліграфічного письма»;

- Регіональний теоретико-методичний семінар «Формування національних цінностей студентської молоді у
сучасних викликах часу» (16 квітня 2019 року). Доповідь: «Підготовка студентської молоді до майбутнього
сімейного життя засобами українських весільних традицій та обрядів»;
- Науково-практичний семінар «Реалізація компетентнісного підходу в підготовці вчителя початкової школи як
агента змін» (Кам’янець-Подільський, 18 квітня 2019 р.). Доповідь: «Українознавство у змістовому наповненні
підручників «Мистецтво» Нової української школи»;
- Науково-практичний семінар «Нова українська школа: нові підходи» (Кам’янець-Подільський, 19 квітня 2019
р.). Доповідь: «Організація святкових заходів як чинник забезпечення у здобувачів початкової освіти відчуття
досягнення успіху»;
- ІІ Регіональна науково-практична конференція “Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної
особистості” у рамках ІІ Всеукраїнського музичного конкурсу «MusicUniFest-2019») (Кам’янець-Подільський,
16-17 березня 2019 року). Доповідь: «Твори вітчизняних композиторів у змістовому наповненні підручників
«Мистецтво» Нової української школи».
Третяк Н.В., кандидат філологічних наук, доцент
- Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Онлайн освіта: від теорії до практики»
25 жовтня 2018 року м. Херсон;
- Інтернет-конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи» 25 жовтня 2018 року
м. Кам’янець-Подільський;
- Науково-практичний семінар «Нова українська школа: проблеми і перспективи розбудови» 26 жовтня 2018 року
м. Кам’янець-Подільський;
- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна
траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» 8-9 листопада 2018 року м.
Вінниця;
- наукова конференція викладів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2018 році 5-6 березня 2019 року
м. Кам’янець-Подільський;
- ІІ регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної
особистості» 16-17 березня 2019 року м. Кам’янець-Подільський;
ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні
проблеми й інноваційні технології навчання» 21-22 березня 2019 року м. Кам’янець-Подільський;
Науково-практичний семінар «Реалізація компетентнісного підходу в підготовці вчителя початкової школи як
агента змін» 18 квітня 2019 року м. Кам’янець-Подільський;
- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки
сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи» 11 квітня 2019 року м. Івано-Франківськ.

Мартіна О.В., кандидат філологічних наук, доцент
- Науково-практичний семінар «Нова українська школа: проблеми і перспективи розбудови» (26 жовтня 2018
року, Кам’янець-Подільський);
- Інтернет-конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи» (25 жовтня 2018
року, Кам’янець-Подільський);
- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Інклюзивна освіта як індивідуальна
траєкторія особистісного зростання дитини з особливими потребами» (Вінниця, 8-9 листопала 2018 року);
- Науково-практичний семінар “Основи практичної імплементації НУШ: типові проблеми та ризики
формалізму” (25 лютого, Кам’янець-Подільський, 2019 р);
- ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні
проблеми й інновації» (21-22 березня 2019 року, Кам’янець-Подільський);
- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки
сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи» (11 квітня 2019 року, Івано-Франківськ);
- Науково-практичний семінар на тему «Нова українська школа: нові підходи» (19 квітня 2019 року, Кам’янецьПодільський);
- Звітна наукова.конференція викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський, 2019 р);
- Науково-практичний семінар “Реалізація компетентнісного підходу і підготовці вчителя початкової школи як
агента змін” (18 квітня, Кам’янець-Подільський, 2019 р);
- Науково-практичний семінар “Особливості розвитку етнокультурної ідентичності студентської молоді в
сучасному освітньому просторі” (23 квітня, Кам’янець-Подільський, 2019 р).
Олинець Т.В., кандидат педагогічних наук, старший викладач
- Інтернет конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи» (Кам ʼянецьПодільський, 25 жовтня 2018 р.) із доповіддю «Інтерактивні вправи на уроках англійської мови в початковій
школі»;
- Науково-практичний семінар «Нова українська школа: проблеми і перспективи розбудови» (Кам ʼянецьПодільський, 26 жовтня 2018 р.) із доповіддю «Формування іншомовних компетентностей майбутніх вчителів
іноземної мови в початковій школі засобами сучасних освітніх технологійФормування іншомовних
компетентностей майбутніх вчителів іноземної мови в початковій школі засобами сучасних освітніх технологій»;
- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна
траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» (м. Вінниця, 8-9 листопада 2018
р.). Доповідь на тему «Корекційнорозвиткові заняття з лікувальної фізкультури як засіб зняття емоційної напруги
дітей з порушенням слуху»;
- Науково-практичний семінар «Нова українська школа: проблеми і перспективи розбудови» (м. Кам ʼянецьПодільський, 26 жовтня 2018 р.). Доповідь на тему «Формування іншомовних компетентностей майбутніх
учителів іноземної мови в початковій школі засобами сучасних освітніх технологій»;

- Міжвузівська (заочна) науково-практична конференція «Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному
освітньому просторі: досвід, проблеми та перспективи» (Хмельницький, 27 лютого 2019 р.) із доповіддю
«Застосування інформаційних технологій у процесі вивчення іноземної мови у початковій школі»;
- Науково-практичний семінар «Основи практичної імплементації НУШ: типові проблеми та ризики
формалізму» (Камʼянець-Подільський, 25 лютого 2019 р.) із доповіддю «Організація освітнього процесу в
закладах вищої освіти: педагогіка партнерства»;
- Науково-практичний семінар «Нова українська школа: нові підходи» (Кам ʼянець-Подільський, 19 квітня 2019
р.) із доповіддю «Педагогіка партнерства на уроках іноземної мови в початковій школі»;
- ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні
проблеми й інноваційні технології навчання» (Кам ʼянець-Подільський, 21-22 березня 2019 р.) із доповіддю
«Особливості навчання іноземної мови в початковій школі»;
- Науково-практичний семінар «Реалізація компетентнісного підходу в підготовці вчителя початкової школи як
агента змін» (Камʼянець-Подільський, 18 квітня 2019 р.) із доповіддю «Організація освітнього процесу в
закладах вищої освіти: педагогіка партнерства»;
- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна
траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» (Вінниця, 8-9 листопада 2019 р.)
із доповіддю «Корекційно-розвиткові заняття з лікувальної фізкультури як засіб зняття емоційної напруги дітей з
порушенням слуху»;
- Звітна наукова конференція викладачів, докторантів, аспірантів Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка (Камʼянець-Подільський, 4-5 березня 2019 р.) із доповіддю «Застосування
інформаційних технологій у процесі вивчення іноземної мови у початковій школі».
Борейко О.С., кандидат педагогічних наук, доцент
- Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Онлайн освіта: від теорії до практики»
25 жовтня 2018 року м. Херсон;
- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інновації в освіті: здобутки та перспективи»
11
жовтня 2018 р. м. Умань;
- Інтернет-конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи» 25 жовтня 2018 року
м. Кам’янець-Подільський;
- Науково-практичний семінар «Нова українська школа: проблеми і перспективи розбудови» 26 жовтня 2018 року
м. Кам’янець-Подільський;
- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна
траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» 8-9 листопада 2018 року м.
Вінниця;
- наукова конференція викладів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2018 році 5-6 березня 2019 року м.
Кам’янець-Подільський;

- ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні
проблеми й інноваційні технології навчання» 21-22 березня 2019 року м. Кам’янець-Подільський;
Науково-практичний семінар «Реалізація компетентнісного підходу в підготовці вчителя початкової школи як
агента змін» 18 квітня 2019 року м. Кам’янець-Подільський;
- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки
сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи» 11 квітня 2019 року м. Івано-Франківськ;
Довгань О.С., асистент
- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як індивідуальна
траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» (Вінниця, 8-9 листопада 2018
року).
Тема доповіді: «Формування та розвиток пізнавальних інтересів в учнів з вадами слуху на уроках «Я досліджую
світ»;
- Інтернет-конференція “Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи” (25 жовтня 2018
року).
Тема доповіді: «Завдання дослідницького характеру як засіб інтеграції у процесі реалізації змісту курсу «Я
досліджую світ»;
- Науково-практичний семінар «Основи практичної імплементації НУШ: типові проблеми та ризики
формалізму» (м. Кам’янець-Подільський, 25 лютого 2019 р.)
Тема доповіді: «Формування природознавчої компетентності майбутніх вчителів початкової школи у контексті
Нової української школи»;
- Науково-практичний семінар «Нова українська школа: проблеми і перспективи розбудови» (м. Кам’янецьПодільський 26 жовтня 2018 року).
Тема доповіді: «Інтеграційні ідеї В.О.Сухомлинського у процесі вивчення курсу «Я досліджую світ» молодшими
школярами;
- ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні
проблеми й інновації» (21-22 березня 2019 року, Кам’янець-Подільський).
Тема доповіді: «Спадщина В. Сухомлинського під час формування літературознавчої компетентності в умовах
НУШ»;
- Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи фахової підготовки
сучасного педагога в умовах розбудови Нової української школи» (11 квітня 2019 року, Івано-Франківськ).
Тема доповіді: «Розвиток емоційної сфери молодших школярів на уроках «Я досліджую світ»;
- ІІ Регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної
особистості» (у рамках ІІ всеукраїнського музичного конкурсу «MusikUniFest-2019» 16-17 березня 2019 р.)
Тема доповіді: «Особливості підготовки майбутніх вчителів початкових класів до викладання інтегрованого
курсу "Я досліджую світ»;

- Науково-практичного семінару «Реалізація компетентнісного підходу в підготовці вчителя початкової школи як
агента змін» (18 квітня 2019 року, Кам’янець-Подільський).
Тема доповіді: «Формування природознавчої компетентності майбутніх вчителів початкової школи у контексті
Нової української школи»;
- Науково-практичного семінару «Нова українська школа: нові підходи» (19 квітня 2019 року, Кам’янецьПодільський). Тема доповіді: «Формування ключових компетентностей на уроках літературного читання»;
- Звітна наукова.конференція викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський, 5-6 березня 2019 р).
Тема доповіді: «Формування естетичних смаків молодших школярів засобами природи в умовах НУШ»;
- Міжвузівська (заочна) науково-практична конференція «Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному
освітньому просторі: досвід, проблеми, перспективи» (27 лютого 2019 р.) Тема доповіді: «Значення казки у
формуванні екологічних знань дітей 6-річного віку»;
- (Хмельницький, 2019 р.)
Тема доповіді: «Реалізація принципів наступності та послідовності дошкільної і початкової освіти в умовах
НУШ»;
- Конференція молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м.
Кам’янець- Подільський)
Тема доповіді: «Формування природознавчої компетентності в умовах Нової української школи».

Кафедра музичного мистецтва
Аліксійчук О.С., кандидат педагогічних наук, доцент
- Всеукраїнський науково-методичний семінар «Професійно-компетентнісна самореалізація музиканта у
виконавській та педагогічній діяльності», 2018 р. (м. Мелітополь);
- Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми мистецької
підготовки майбутнього вчителя», 2018 р. (м. Вінниця);
- ІІІ Всеукраїнська електронна науково-практична конференція «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від
теорії до практики», 2018 р.(м. Київ);
- Регіональний круглий стіл «Митці-педагоги університету», присвяченого 100-річчю Кам‘янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка, 2018 р. (м. Кам’янець-Подільський);
- Інтернет-конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи», 2018 р. (м.
Кам’янець-Подільський);
- Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів, 2019 р. (м. Кам’янець-Подільський);
- ІІ Регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної
особистості» (у рамках ІІ Всеукраїнського музичного конкурсу «MusicUniFest-2019»), 2019 р. (м. Кам’янецьПодільський);

Борисова Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент
- Всеукраїнський науково-методичний семінар «Професійно-компетентнісна самореалізація музиканта у
виконавській та педагогічній діяльності» 30-31 жовтня 2018 року (до 95-річчя від дня заснування МДПУ імені
Богдана Хмельницького), (м. Мелітополь);
- Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми мистецької
підготовки майбутнього вчителя», 2018 р. (м. Вінниця);
- Регіональний круглий стіл «Митці-педагоги університету», присвяченого 100-річчю Кам‘янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка, 2018 р. (м. Кам’янець-Подільський);
- Інтернет-конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи», 2018 р. (м.
Кам’янець-Подільський); Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів, 2019 р. (м.
Кам’янець-Подільський);
- ІІ Регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної
особистості» (у рамках ІІ Всеукраїнського музичного конкурсу «MusicUniFest-2019»), 2019 р. (м. Кам’янецьПодільський);
Боршуляк А. М., кандидат мистецтвознавства, доцент.
- Звітна науково-практична конференція викладачів, докторантів, аспірантів та здобувачів Кам’янецьПодільського національного університету ім. І. Огієнка (Кам’янець-Подільський, 2019 р.);
- ІІ Регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної
особистості» (у рамках ІІ всеукраїнського музичного конкурсу “MusikUniFest 2019”, м. Кам’янець-Подільський,
2019 р.);
Воєвідко Л. М., кандидат педагогічних наук, доцент
- ІІ Регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної
особистості» (у рамках І всеукраїнського конкурсу «MusikUniFest - 2019») 16-17 березня.
Карташова Ж.Ю. кандидат педагогічних наук, доцент
- Науково-практична конференція в рамках конкурсу «MusicUniFest-2019».«Шляхи оптимізації формування
інструментально-виконавської надійності майбутніх педагогів-музикантів».
Карпенко Т.П., кандидат педагогічних наук, доцент
- ІІ Регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної
особистості» (у рамках ІІ Всеукраїнського музичного конкурсу «MusicUniFest-2019», м. Кам’янецьПодільський) 16-17 березня 2019 року); доповідь: Формування концертмейстерської компетентності майбутніх
учителів музичного мистецтва.
- Звітна науково-практична конференція викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка (5 березня, 2019 р.); доповідь: Підготовка майбутніх вчителів музики до виконавсько-педагогічної
діяльності засобами фольклору.

Кузів М,В., кандидат мистецтвознавства, старший викладач
- Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного
університету ім. І. Огієнка. (м. Кам’янець-Подільський, 5 березня 2019 р.);
- II регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формування сучасної
особистості» (м. Кам’янець-Подільський, 16-17 березня 2019 р.).
Лабунець В.М., доктор педагогічних наук, професор
- Звітна науково-практична конференція викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка (5 березня, 2019 р.); доповідь: Формування інструментально-виконавської майстерності
майбутнього учителя музичного мистецтва ;
- II регіональна наукоко-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формування сучасної
особистості» (м. Кам’янець-Подільський, 16-17 березня 2019 р.) доповідь: Психолого-педагогічні особливості
розвитку музично-образного мислення музиканта-інструменталіста.
Маринін І. Г., кандидат педагогічних наук, професор
- Науково-практична конференція в рамках ІV Всеукраїнського конкурсу виконавців на народних інструментах
«Мереживо» (пам’яті заслуженого діяча мистецтва України Олександра Степанова) Актуальні проблеми
народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність (18 травня, 2019 р., м. Рівне); доповідь –
«Структура компетентності вчителя музичного мистецтва – керівника шкільного народно-інструментального
колективу»;
- Звітна науково-практична конференція викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка (5 березня, 2019 р.); доповідь: «Фольклорні тенденції в творчості Миколи Різоля»;
3- ІІ Регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної
особистості» (у рамках ІІ Всеукраїнського музичного конкурсу «MusicUniFest-2019», м. Кам’янецьПодільський) 16-17 березня 2019 року); доповідь: «Становлення та розвиток академічного професійного
навчання гри на народних інструментах в Україні в ХХ столітті».
Мартинюк Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент
- Звітна науково-практична конференція викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка (5 березня, 2019 р.); доповідь: «Інноваційні тенденції розвитку закладів початкової мистецької
освіти»;
- ІІ Регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної
особистості» (у рамках ІІ Всеукраїнського музичного конкурсу «MusicUniFest-2019», м. Кам’янецьПодільський) 16-17 березня 2019 року); доповідь: «МУЗИЧНА-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ БОРИСА
ЛІПМАНА».
II Всеукраїнська конференція «Музік Уні Фест».Музично-педагогічна діяльність Бориса Ліпмана.
Олійник В.Ф., старший викладач
- Звітна науково-практична конференція викладачів Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка (5 березня, 2019 р.); доповідь: «Інформаційно-комп’ютерні технології в системі інструментально-

виконавської підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва»;
- ІІ Регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної
особистості» (у рамках ІІ Всеукраїнського музичного конкурсу «MusicUniFest-2019», м. Кам’янецьПодільський) 16-17 березня 2019 року); доповідь: «Використання сучасних інформаційно-комп’ютерних
технологій у сучасних умовах підготовки вчителя музичного мистецтва».
Печенюк М.А., кандидат педагогічних наук, професор
- Регіональний круглий стіл «Митці-педагоги університету», присвячений 100-річчю Кам’янець-Подільського
університету імені Івана Огієнка 29 вересня 2018. Доповідь на тему: Кам’янеччина кінця ХІХ – початку ХХ
сторіччя.
- Науково-практичний симпозіум «Олександр Грен. Життя і творість», присвячений 120-річчю від дня
народження видатного українського художника О.Л. Грена.
- ІІ Регіональна науково-практична конференція “Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної
особистості” (у рамках Всеукраїнського музичного конкурсу “MusicUniFest-2019”). Доповідь: ПІСЕННА
ТВОРЧІСТЬ СУЧАСНИХ КОМПОЗИТОРІВ КАМ’ЯНЕЧЧИНИ.
Прядко О. М., кандидат педагогічних наук, доцент
- Регіональний круглий стіл «Митці-педагоги університету», присвячений 100-річчю Кам’янець-Подільського
університету імені Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка) 29 вересня
2018. Доповідь: Науково-методичні погляди професора Печенюк Майї Антонівни;
- Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Професійна підготовка фахівців у
вимірі нових освітніх реалій” (ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
(м. Івано-Франківськ) 11-12 жовтня 2018. Доповідь: Підвищення рівня вокально-методичної професійної
підготовки вчителя музичного мистецтва в системі післядипломної педагогічної освіти.
- ІІ Всеукраїнська наукова конференція “Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій” (Дніпровський
національний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпро) 26-27 жовтня 2018. Доповідь: До питання
формування вокально-педагогічного репертуару майбутніх вчителів музичного мистецтва.
- Звітна науково-практична конференція викладачів, докторантів, аспірантів та здобувачів Кам’янецьПодільського національного університету ім. І. Огієнка (Кам’янець-Подільський національний університет ім.
І. Огієнка) 5-6 березня 2019. Доповідь: Розвиток рухливості співацького голосу на заняттях з вокалу.
- ІІ Регіональна науково-практична конференція “Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної
особистості” (у рамках Всеукраїнського музичного конкурсу “MusicUniFest-2019”) 16-17 березня 2019.
Доповідь: Формування естетичних орієнтирів учнів молодших класів на уроках музичного мистецтва в
загальноосвітній школі.
Пухальський Т.Д., асистент
- Конференція молодих вчених Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2018;

- ІІ Регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної
особистості» (м. Кам’янець-Подільський, 16-17 березня 2019 року).
7. Звітна науково-практична конференція викладачів, докторантів, аспірантів та здобувачів Кам’янецьПодільського національного університету ім. І. Огієнка (Кам’янець-Подільський національний університет ім.
І. Огієнка, 5-6 березня 2019).
Совік Т.В., кандидат педагогічних наук, доцент
- Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка, 2019. Доповідь «Розвиток музичних здібностей учнів спеціальних закладів».
Чайка С.В., кандидат педагогічний наук, доцент
- І Регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формування сучасної
особистості» (у рамках І регіонального музичного конкурсу «MusikUniFest-2018») (16-17 березня 2019 року, м.
Кам’янець-Подільський).
доповідь: «Формування професійно-педагогічного інтересу до кобзарського мистецтва у майбутніх учителів
музичного мистецтва»;
- Звітна науково-практична конференція викладачів, докторантів, аспірантів та здобувачів Кам’янецьПодільського національного університету ім. І.Огієнка (5-6 березня 2019 р.).
Доповіді: «Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до виконавсько-педагогічної діяльності
засобами фольклору», «Вивчення епічних творів українського фольклору в процесі формування світогляду
майбутніх учителів музичного мистецтва».
- Науково-практична конференція в рамках IV Всеукраїнського конкурсу виконавців на народних інструментах
«Мереживо» (пам’яті заслуженого діяча мистецтв України Олександра Степанова) «Актуальні проблеми
народно-інструментального виконавства в Україні: історія та сучасність».
доповідь: «Формування інтересу до майбутніх учителів музичного мистецтва до фольклорних творів у ансамблі
бандуристів».
Яропуд З. П., кандидат педагогічних наук, доцент
- Звітна наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка, (5-6 березня 2019 р.). Доповідь: «М.Дилецький – основоположник
українського музикознавства»;
- Науково-практичний симпозіум «Олександр Грен. Життя і творчість», присвячений 120-річчю від дня
народження видатного українського художника О.Л.Грена. (м. Кам’янець-Подільський, 29 червня 2018 р.)
Доповідь: «Каденційні особливості фольклорних пісень південно-західного Поділля»;
- Регіональний круглий стіл «Митці-педагоги університету», присвячений 100-річчю Кам’янець-Подільського
університету імені Івана Огієнка (29 вересня 2018 р.). Доповідь: «Першовитоки науково-педагогічного шляху
вченого».

Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та
реставрації творів мистецтва
 Регіональний круглий стіл «Від забуття до відкриття» за результатами прилюдного захисту магістерських
робіт студентів спеціальності «Реставрація творів мистецтва» у рамках спільного проекту Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка та Кам’янець-Подільського державного
історичного музею-заповідника (26 лютого 2018 року).
 Наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2017 році (6-7 березня 2018 р.)
 Міжнародний науково-практичний семінар-конверсаторіум «Мистецтво без кордонів» (13 квітня 2018 року).
Присвячений 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 VI Всеукраїнська науково-практична конференція-пленер «Архітектурна спадщина Буковини і Поділля у
контексті сучасних художніх інтерпретацій» (11 травня 2018 року). Присвячена 100-річчю Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка
 Регіональний науково-практичний симпозіум «Олександр Грен. Життя і творчість», присвячений 120-річчю від
дня народження видатного українського художника О.Л. Грена (29 травня 2018 р.). Присвячений 100-річчю
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 Регіональний круглий стіл «Від забуття до відкриття» за результатами прилюдного захисту магістерських
робіт студентів спеціальності «Реставрація творів мистецтва» у рамках спільного проекту Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка та Кам’янець-Подільського державного
історичного музею-заповідника (27 червня 2018 року).
 Регіональний круглий стіл «Митці – педагоги університету» (10 жовтня 2018 р.). Присвячений 100-річчю
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 Х Регіональна наукова конференція молодих вчених (6-7 листопада 2018 року).
 Міжнародний мистецький конверсаторіум за участі італійського художника-реставратора, керівника художньої
школи і реставраційної майстерні міста Сан Бенедетто Джовані Тонеллі, Кам’янець-Подільський, 11 жовтня
2018 року. Присвячений 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
 Відкритий Всеукраїнський конверсаторіум «Мистецтво і благодійність» за участі заслуженого художника
України (Київ), фронтмена ВІА «Кобза» Валерія Вітера та президента Всеукраїнського благодійного фонду ім.
М. Савенка Сергія Ісаєнка, Кам’янець-Подільський, 25 жовтня 2018 року. Присвячений 100-річчю Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка
 Регіональний круглий стіл «Від забуття до відкриття» за результатами прилюдного захисту магістерських
робіт студентів спеціальності «Реставрація творів мистецтва» у рамках спільного проекту Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка та Кам’янець-Подільського державного
історичного музею-заповідника (27 грудня 2018 року).
 Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році. 21
повідомлення
 Наукова конференція викладачів, докторантів і аспірантів за підсумками НДР у 2018 році (5-6 квітня 2019 р.)

 Регіональний круглий стіл «Від забуття до відкриття» за результатами прилюдного захисту магістерських
робіт студентів спеціальності «Реставрація творів мистецтва» у рамках спільного проекту Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка та Кам’янець-Подільського державного
історичного музею-заповідника (26 червня 2019 року).
 Науково-практичний семінар «Формування національних цінностей студентської молоді у сучасних викликах»
(16 квітня 2019 року).
 ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Поділля у 1793-1917 рр.» (19 квітня 2019 року).
 Спільний проект кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів
мистецтва, дизайн-студії історичного костюма, об’єднання «Кам’яний острів» та історичного музею.
Інтерактивна виставка «1000 років європейському костюму».
 Виставка творчих робіт викладачів та студентів з фондів кафедри ОДПМ та РТМ у приміщенні Вірменської
Криниці (упродовж літа).
 ІІ Регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної
особистості» (у рамках ІІ Всеукраїнського музичного конкурсу «MusicUniFest-2019») 16-17 березня 2019 року.
 ІV міжнародна виставка-конкурс стендового моделізму та чемпіонат України з судномодельного спорту (10-12
травня 2019 року).

Кафедра педагогіки та управління навчальним закладом
Усі викладачі кафедри
 Всеукраїнський науково-практичний студентський круглий стіл «Педагогічна майстерність сучасного вчителя:
проблеми, завдання і пріоритети» (м. Кам’янець-Подільський, 8 листопада, 2018 року).
 Теоретико-методичний семінар «Формування національних цінностей студентської молоді у сучасних
викликах часу» (Кам'янець-Подільський, 16 квітня 2019 р.)
Дутко О.М., кандидат педагогічних наук, доцент,
Федорчук В.В., кандидат педагогічних наук, доцент
 Методологічний семінар «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і
перспективи» (Київ, 15 листопада 2018 р.). (
 Інтернет-конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи» (Кам’янецьПодільський, 25 жовтня 2018 року). (Дутко О.М., Федорчук В.В.).
Федорчук В.В., кандидат педагогічних наук, доцент
 Всеукраїнський науково-методичний семінар «Професійно-компетентнісна самореалізація музиканта у
виконавській та педагогічній діяльності». До 95-річчя від дня заснування МДПУ імені Богдана Хмельницького
(Мелітополь, 30-31 жовтня 2018 р.).
 Звітна науково-практична конференція Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

НАПН України за 2018 рік «Особдистісний і професійний розвиток фахівців в умовах сучасного ринку праці»
 І Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Практична психологія в інклюзивному середовищі»
(Переяслав-Хмельницький, 2019)
 ІІІ Всеукраїнська науково-пракрична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні
проблеми й інноваційні технології навчання» Кам’янець-Подільський, 2019.
Кандидати педагогічних наук, доценти Дутко О.М., Горбатюк О.В., Вонсович В.П., Федорчук В.В.
 Науково-практичний семінар «Нова українська школа: проблеми і перспективи розбудови» (Кам’янецьПодільський, 26 жовтня 2018 року).
Кандидати педагогічних наук, доценти Дутко О.М., Франчук Т.Й., Федорчук В.В.
 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія
партнерської взаємодії педагога з дитиною» (Кам’янець-Подільський, 22-23 жовтня 2018 року).
Кандидати педагогічних наук, доценти Дутко О.М., Горбатюк О.В., Вонсович В.П.
 Методичний семінар в Будинку дитячої творчості. (м. Кам’янець-Подільський, (Дутко О.М., Горбатюк О.В.,
Вонсович В.П.
Доктор педагогічних наук, професор Кучинська І.О., кандидати педагогічних наук, доценти
Горбатюк О.В., Вонсович В.П., Франчук Т.Й., старший викладач Сесак І.В.
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні засади і практичний досвід підготовки педагогів
історичного та філологічного профілів у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана
Огієнка: історія і сучасність (м. Кам’янець-Подільський, 11-12 вересня 2018 року).
Поліщук С.В., кандидат педагогічних наук, доцент
 Всеукраїнська нарада-тренінг голів обласних методичних об’єднань викладачів закладів вищої освіти
«Виклики часу: модернізація змістового, технологічного, ціннісного компонентів під час викладання дисциплін
у коледжі», (м. Кам’янець-Подільський, 17-19 жовтня 2018 року).
Франчук Т.Й., кандидат педагогічних наук, доцент
 Вебинар з Dr. Анною Рубан «Аспирантура и карьера за границей - взгляд гуманитария» в рамках научной
социальной сети Science-Community.org.
Кучинська І.О., доктор педагогічних наук, професор
 Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід,
проблеми та перспективи» (Кам’янець-Подільський, 2018 р.)
Горбатюк О.В., кандидат педагогічних наук, доцент
 Науково-практичний семінар «Реалізація компетентнісного підходу в підготовці вчителя початкової школи як
агента змін. Кам’янець-Подільський (19 квітня 2019 р.).

3. Робота з аспірантами та
докторантами

Кандидати педагогічних наук, доценти Горбатюк О.В., Вонсович В.П.
 Науково-практичний семінар «Нова українська школа: нові підходи. Кам’янець-Подільський (19 квітня
2019 р.).
Лабунець В. М., доктор педагогічних наук, професор
Чорпіта Р. Б. (аспірант 3-го року навчання кафедри педагогіки та управління навчальним закладом) (Тема
дослідження «Методика формування художнього смаку майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі
інструментального навчання»);
Хмелюк М. О. (аспірант 2-го року навчання кафедри педагогіки та управління навчальним закладом) (тема
дослідження «Методика формування виконавського стилю майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі
інструментального навчання»);
Панчук Б. Є. (аспірант 2 року навчання кафедри педагогіки та управління навчальним закладом) (тема
дослідження «Методика формування образно-інтонаційних навичок майбутнього вчителя музичного мистецтва
в процесі інструментального навчання»)
Яропуд З. П., кандидат педагогічних наук, доцент:
Пухальський Т.Д. (тема дослідження «Формування професійної компетентності майбутнього учителя музики
засобами диригентсько-хорових дисциплін»)
Марцинів В.В. (тема дослідження «Розвиток творчих здібностей учнів шкіл мистецтв засобами електронного
музичного інструментарію») успішно пройшли (відповідно у жовтні і листопаді 2018 року).
Печенюк М.А.., кандидат педагогічних наук, професор
Вознюк О.М. (тема дослідження «Методика використання українських вокальних традицій у фаховій підготовці
майбутніх учителів музичного мистецтва»).

Бахмат Н.В., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
Аспіранти: Бачинський Д.П., Сидорук Л.М., Ситник П.А.
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[редкол. : М.М. Тріпак (гол.), О.Н. Коркушко, Т.А. Марчак та ін.]. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня
«Рута», 2018. С. 79-83.
 Сидорук Л.М. Психолого-педагогічні аспекти математичної підготовки студентів коледжу // Наукові праці
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип.18.
 Бахмат Н.В., Сидорук Л.М. Розвиток сучасних уявлень про адаптивне освітнє середовище закладу вищої
освіти // Освітній простір України : науковий журнал. ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені
Василя Стефаника, 2019. № 15.
 Сидорук Л.М. Використання платформи Classtime у процесі математичної підготовки студентів коледжу в
умовах інклюзії // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії
та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали ІII міжнародної науково-практичної конференції. Кам‘янецьПодільський, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж. 2019. С.
353-356.
 Ситник П.А. Фахова підготовка майбутніх юристів у закладах вищої освіти: сучасний стан і
проблематика // Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. –
Вип.26 (1-2019). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2019. – С. 194-197.
Апробація на конференціях:

Бачинський Д. П.:
 Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка (25 жовтня 2018 року)
Тема доповіді: «Формування медіаграмотності майбутніх учителів музичного мистецтва»
 Х наукова конференція молодих вчених / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка (6-7 листопада 2018 року)
Тема доповіді: Кам’янець-Подільська міська дитяча музична школа ім. Фадея Ганіцького та її роль у
формуванні музично-професійної освіти та розвитку культури на Поділлі.
 Міжнародна науково-практична конференція «Наука, Освіта, Культура», «Ştiinţă, Educaţie, Cultură»,
присвячена 28-й річниці Комратського державного університету (15 лютого 2019 року Республіка Молдова,

Комратський державний університет, М. Комрат)
Тема доповіді: Музыкально-педагогическое образование как среда совершенствования системы подготовки
будущих учителей музыкального искусства
 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інклюзивна освіта як
індивідуальна траєкторія особистісного зростання дитини з особливими освітніми потребами» (Друга школа
технологій інклюзивної освіти), (8-9 листопада 2018 року, м. Вінниця)
Тема доповіді: «Реалізація технології наступності в формуванні медіакомпетентності майбутніх учителів
музичного мистецтва»
 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах
сучасності та майбутнього» (11-12 квітня 2019 р., м. Чернігів)
Тема доповіді: «Формування медіакомпетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в сучасній науці і
практиці».
 ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової
освіти» (17 – 18 квітня 2019 р., м. Кам‘янець-Подільський)
Тема доповіді: «Формування медіакомпетентності педагога та медіакультури учня в сучасному освітньому
просторі».
 Науково-практичний семінар «Особливості розвитку етнокультурної ідентичності студентської молоді в
сучасному освітньому просторі» (23 квітня, 2019 р., Кам’янець-Подільський).
Тема доповіді: «Розвиток етнокультурних уявлень студентської молоді засобами мультимедіа».

Сидорук Л.М.
 Інтернет-конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи» (25 жовтня 2018
року, м. Кам’янець-Подільський).
Тема доповіді: «Формування математичної компетентності студентів економічного профілю в умовах
неперервної освіти».
 Х наукова конференція молодих вчених (6-7 листопада 2018 року, Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка)
Тема доповіді: «Математична підготовка студентів економічного профілю в адаптивному освітньому
середовищі закладу вищої освіти».
 Міжнародна науково-практична конференція «Наука, Освіта, Культура», «Ştiinţă, Educaţie, Cultură»,
присвячена 28-й річниці Комратського державного університету ( 15 лютого 2019 р., м. Комрат, Республыка
Молдова).
Тема доповіді: «Адаптивная образовательная среда учреждения высшего образования».
 Вінниця 2019 р.
Тема доповіді: «Специфіка створення адаптивного освітнього середовища в процесі математичної підготовки
здобувачів вищої освіти».
 ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і

початкової освіти» (17 – 18 квітня 2019 р., м. Кам‘янець-Подільський)
Тема доповіді: «Забезпечення наступності професійної освіти шляхом проектування адаптивного освітнього
середовища».
 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та
соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму» (19 – 20 квітня 2019 року, м.
Кам‘янець-Подільський)
Тема доповіді: «Використання платформи Classtime у процесі математичної підготовки студентів коледжу в
умовах інклюзії».
 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах
сучасності та майбутнього» (11-12 квітня 2019 р., м. Чернігів)
Тема доповіді: «Психолого-педагогічні умови формування адаптивного освітнього середовища закладу
вищої освіти».
 VIII Mіжнародна науково-методична конференція "Проблеми математичної освіти ПМО-2019 (11–
12 квітня 2019 року, Черкаси)
Тема доповіді: «Особливості викладання вищої математики здобувачам вищої освіти з особливими
потребами».
 Науково-практичний семінар «Особливості розвитку етнокультурної ідентичності студентської молоді в
сучасному освітньому просторі» (23 квітня, 2019 р., Кам’янець-Подільський).
Тема доповіді: «Формування етнокультурної ідентичності здобувачів вищої освіти в умовах інклюзії».

Ситник П.А.
 Вінниця 2019 р.
Тема доповіді: «Наступність у формуванні правової культури здобувачів вищої освіти».
 ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і
початкової освіти» (17 – 18 квітня 2019 р., м. Кам‘янець-Подільський)
Тема доповіді: «Проблеми наступності професійно-орієнтованої правової освіти в системі «заклад загальної
середньої освіти – заклад вищої освіти»
 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах
сучасності та майбутнього» (11-12 квітня 2019 р., м. Чернігів)
Тема доповіді: «Стан використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання
юридичних дисциплін у закладах вищої освіти: зарубіжний досвід».
 Науково-практичний семінар «Особливості розвитку етнокультурної ідентичності студентської молоді в
сучасному освітньому просторі» (23 квітня, 2019 р., Кам’янець-Подільський).

Тема доповіді: «Становлення етнокультурної ідентичності студентів юридичних спеціальностей
закладів вищої освіти».

Кафедра педагогіки та управління навчальним закладом
9 аспірантів ( 4 –денна, 5 – заочна форми навчання)

4. Керівництво
роботою студентів

науковою

Кафедра теорії та методик початкової освіти
Бахмат Н.В., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
Даниленко М.В. Застосування ейдотехнік на уроках української мови в початковій школі // Розвиток
особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: матеріали четвертої науково-практичної
інтернет-конференції молодих науковців та студентів. – Вип. 5. – Бердянськ, Вінниця, Івано-Франківськ,
Кам’янець-Подільський, Київ, Кропивницький, Полтава. – С. 109-111.
Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році:
Главацька О. С. Методика реалізації наступності викладання освітньої галузі «Мови та літератури» у закладі
вищої освіти
Струцька Н. А. Нестандартні форми організації навчання української мови в початкових класах
Даниленко М.В. Використання технології інтерактивного навчання на уроках літературного читання в
початковій школі
Гончар Д. І. Реалізація інтерактивних технологій начання украінської мови в початкових класах
Козловська М. В.Методика вивчення майбутніми вчителями початкової школи голосних засобами дидактичних
ігор
Даниленко М.В. Прийоми формування алгоритмічного мислення молодших школярів на уроках інформатики
Оліневич Д. О. Формування фахової компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення
освітньої галузі «Математика»
Манко О. Ю. Проблема мотиваційної спрямованості молодших школярів засобами інтеграції математики та
української мови
Беженар В.Форми, методи та прийоми формування інформатичних компетентностей та розвитку особистісного
потенціалу молодших школярів
Явдошко Є.О. Особливості розвитку творчої активності молодших школярів засобами інформаційних
технологій навчання
Боднарюк О.Д. Проблема формування логічного мислення молодших школярів на уроках математики
Гуменюк О.М. Використання цифорових ресурсів на уроках математики в Новій українській школі
Раца О.Д. Особливості вивчення алгебраїчного матеріалу молодшими школярами в умовах Нової української
школи
Торак М.П. Інноваційні підходи до формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкової
школи
Бик Д.Р. Формування природознавствчої компетентності майбутніх учителів початкової школи в умоваї
реформування освіти
Брезицька З. Я. Особливості формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи
Авдєєва І.М.Активізація творчої діяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі засвоєння освітньої
галузі «Технології»

Гудима Н.В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри
Інтернет-конференція “Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи”
(м. Кам’янець-Подільський, 25 жовтня 2018 року).
Боднар Г. «Шляхи вдосконалення зв’язного мовлення молодших школярів засобами усної народної творчості».
Мельничук К. «Інтерактивні технології як засіб формування орфографічної компетентності учнів початкової
школи».
Чайковська К «Комунікативні технології навчання в процесі вивчення граматичних категорій дієслова».
Зібер А. «Технології диференційованого навчання як засіб формування комунікативних компетентностей
молодших школярів».
Бордюжан А. «Інформаційні технології навчання як засіб формування у молодших школярів граматичних
категорій іменника».
Главацька О. «Технології формування стилістичних умінь молодших школярів».
ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція “Українська та іноземні мови в початкових
класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання”
(м. Кам’янець-Подільський, 21-22 березня 2019 року).
Бордюжан А. «Формування у молодших школярів граматичного поняття «іменник».
Твердохліб Л. «Методика роботи над словом у початкових класах: лексичний аспект».
Главацька О., магістрант спеціальності початкова освіта, із доповіддю «Роль стилістичних умінь у формуванні
комунікативної компетентності молодших школярів».
Трачук І., магістрант спеціальності початкова освіта, із доповіддю «Формування текстотворчої компетентності
молодших школярів засобами синтаксичної роботи на уроках української мови».
Дронь І., магістрант спеціальності початкова освіта, із доповіддю «Упровадження інтерактивних методів і форм
навчання на уроках української мови в початковій школі».
Піхупець Н., магістрант спеціальності початкова освіта педагогічного факультету, із доповіддю «Читацька
компетентність молодшого школяра: теоретичний аспект».
Шотропа Л., магістрант спеціальності початкова освіта педагогічного факультету, із доповіддю «Читання
молодших школярів як процес прилучення дітей до книжки в спадщині В.О. Сухомлинського».
V Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми наступності дошкільної і
початкової освіти” (м. Кам’янець-Подільський, 17-18 квітня 2019 року).
Гакман А. «Синоніми як засіб увиразнення мовлення дошкільників і учнів першого класу в ігровій діяльності».
Твердохліб Л. «Метод «Мікрофон» як засіб формування в третьокласників поняття про лексичне значення
слова».
Главацька О. «Формування стилістичних умінь учнів початкової школи засобами ігрових технологій
навчання».
Трачук І. «Метод «Прес» як засіб вивчення розділу «Текст» у 2 класі».
Дронь І. «Технології розвитку зв’язного мовлення учнів початкової школи на етапі закріплення навчального

матеріалу».
Піхупець Н. «Формування читацької компетентності молодших школярів засобами групових методів
навчання».
Шотропа Л. «Картини природи як засіб формування фонетичних умінь учнів початкової школи».
Бордюжан А. «Формування граматичної категорії числа іменників в учнів початкової школи засобами
інформаційних технологій навчання».
Всеукраїнський науково-практичний студентський круглий стіл «Педагогічна майстерність
сучасного вчителя: проблеми, завдання і пріоритети» (Кам’янець-Подільський, 8 листопада 2018 року):
Лазаренко Т. «Підготовка вчителя Нової української школи як агента змін в освіті».
ІІ Регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні
сучасної особистості»
(у рамках ІІ всеукраїнського музичного конкурсу «MusikUniFest-2019» 16-17 березня 2019 р.)
Бордюжан Анастасія Миколаївна. Застосування інформаційних технологій навчання під час ознайомлення
учнів із іменником у 2 класі
Главацька Ольга Сергіївна.Засоби вивчення стилю в початковій школі
Гакман Антоніна Валентинівна. Труднощі під час вивчення синонімів у початковій школі
Дронь Іванна Василівна. Комунікативні ситуації як засіб розвитку зв’язного мовлення молодших школярів на
уроках української мови в 3 класі
Твердохліб Лілія Сергіївна. Вивчення лексичного значення слова в початковій школі: компетентнісний підхід
Трачук Ірина Андріївна. Формування текстотворчих умінь і навичок молодших школярів засобом прийому
«Асоціативний кущ»
Шотропа Любов Георгіївна. Картини природи як засіб увиразнення зв’язного мовлення молодших школярів
Піхурець Наталія Віталіївна. Технології розвитку критичного мислення як засіб формування читацьких
компетентностей на уроках ознайомлення з новим художнім твором.
І всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземна мова у полікультурному просторі:
досвід та перспективи» 10 квітня 2019 року, Кам’янець-Подільський
Микитин Ангеліна. Ігрові завдання як засіб набуття первинного іншомовного комунікативного досвіду
молодших школярів
Семенчук Уляна. Роль ігрових ситуативних завдань в іншомовному навчанні початкової школи
Синчук Наталія. Особливості навчальних стратегій і стилів навчання іноземної мови в початковій школі:
аудіалів, вербалів, візуалів та кінестетиків
Лисенко Юля. Реалізація особистісно зорієнтованого підходу – ефективне іншомовне навчання учнів
початкової школи
Лучин Наталія. Прямий досвід (Total physical response) як реальний підхід для іншомовного навчання
шестиліток
Дерев’янко Ольга. Метод розповідання історій (Storytelling) як засіб занурення учнів початкової школи в

іншомовну атмосферу
Капелюх Лілія. Особливості прийому театру під час розігрування елементарних комунікативних ситуацій
молодших школярів
Балабан Вікторія. Ритміко-пісенний матеріал як засіб формування виразності та емоційності мовлення
молодших школярів
Кирилишин Уляна. Картки-фонікси та розрізна абетка як засіб вивчення відповідностей «буква-звук» на
уроках іноземної мови в першому класі
Федорів Ірина. Технології формування іншомовної лексичної компетентності молодших школярів
Стефурак Наталія. Технології формування іншомовної граматичної компетентності молодших школярів
Перчак Галина. Інтерактивні технології для навчання діалогічного іншомовного мовлення молодших школярів
Лазаренко Тетяна. Ігрові вправи для навчання техніки читання та письма першокласників із використанням
ілюстративної наочності.
Гончар Діана. Основні структурні елементи професійно-методичної діяльності вчителя іноземних мов
початкової школи в умовах НУШ
Главацька Ольга. Формування особистості вчителя іншомовної культури у світлі компетентнісного підходу
Пастушенко Юля. Формування професійних мовленнєвих умінь учителя іноземної мови початкової школи у
сучасному освітньому середовищі
Тимчук Діана. Зміст і форми методичної підготовки студентів до формування у молодших школярів
мовленнєвої компетентності в іншомовному аудіюванні
Гнатуш Марія. Особливості навчання іноземної мови молодших школярів з особливими освітніми потребами
Шведова Ольга. Метод проектів як засіб формування іншомовних комунікативно-мовленнєвих
компетентностей молодших школярів в умовах НУШ
Гнатенко О.С., кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри
Інтернет-конференція “Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи”
(25 жовтня 2018 року)
Олена Бєлова «Активізація пізнавальної активності учнів початкової школи у процесі розв'язування логічних
задач»
Юлія Герцан «Екологічна інформація у логічних завданнях на уроках математики у початковій школі»
Богдана Герасимюк «Застосування комбінаторних вправ у формуванні математичної компетентності учнів
початкових класів»
Герцан
Ю.М.
Сюжетні
задачі
як
засіб
виховання
молодших
школярів
http://conference.pu.if.ua/forum/viewforum.php?f=177&sid=3da5183cfd988a693464ee91dad27f9d
Бєлова О.Ю. Використання пошукових таблиць для розвитку пізнавальної активності учнів у процесі навчання
математики
та
англійської
мови
http://conference.pu.if.ua/forum/viewforum.php?
f=177&sid=3da5183cfd988a693464ee91dad27f9d
Студентська Науково-практична інтернет-конференція «Розвиток особистості молодшого

школяра: сучасні реалії та перспективи» (Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника, – 14-15 листопада 2018 р.)
Герасимюк Б Застосування комбінаторних задач у формуванні математичної компетенції учнів початкових
класів.
Кам'янецька В. Формування логічного мислення учнів початкових класів у процесі навчання математики С.148150
Герцан Ю.М. Екологічна інформація у логічних завданнях на уроках математики у початковій школі
[Електронний
ресурс].
2018.
–Режим
доступу:
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxvzLXGPkcLnrSGvXqJbmWLxcQrS?projector=1&messagePartId=0.13
Бєлова О. Ю. Розв’язування простих арифметичних задач: творчий підхід – Збірник наукових праць студентів і
магістрантів педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; педагогічний факультет ;
[відпов. секр. Н. В. Бахмат]. Вип. XIX. – Київ : Міленіум, 2018. - С. 11-14.
Герцан Ю.М. Математична казка як один із засобів екологічної освіти та екологічного виховання молодших
школярів Збірник. – наукових праць студентів і магістрантів педагогічного факультету Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана
Огієнка; педагогічний факультет ; [відпов. секр. Н. В. Бахмат]. Вип. XIX. – Київ : Міленіум, 2018. - С. 106 - 107.
Доповіді на конференціях:
Кам’янецька В. «Формування логічного мислення учнів початкових класів у процесі навчання математики» / ІII
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості
педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти» (17-18 квітня 2019 року)
Манко О. «Синергія інтеграції математики та української мови в початковій школі» / ІII Міжнародна науковопрактична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті
наступності дошкільної та початкової освіти» (17-18 квітня 2019 року)
Студентська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток особистості молодшого школяра:
сучасні реалії та перспективи»
(ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 14-15 листопада 2018 р.)
Кам’янецька В. «Формування логічного мислення учнів початкових класів у процесі навчання математики»
Герасимюк Б. «Застосування комбінаторних вправ у формуванні математичної компетенції учнів початкових
класів»
Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році
Кам'янецька В.В., Нестандартні задачі як засіб формування логічної компетентності молодших школярів.
Манко О.Ю Мотиваційна спрямованість молодших школярів: використання інтеграції математики та
української мови.
Герасимюк Б.М. Цікаві математичні завдання як засіб розвитку обчислювальних навичок молодших школярів

Матюх О.С. Міжнародне дослідження TIMSS як засіб корекції формування математичної компетентності
молодших школярів.
Мєлєкєсцева Н.В., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри
Інтернет-конференція “Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії, перспективи”
(м. Кам’янець-Подільський, 25 жовтня 2018 року).
Чухась В.І. Технології розвитку критичного мислення молодших школярів у процесі вивчення морфології.
Турчинська М.І. Технології ситуативного моделювання як засіб формування текстотворчої компетентності
учнів 3-4 класів.
Парасинчук Т.В. Технології збагачення словникового запасу молодших школярів у процесі вивчення теми
"Займенник".
Гельмич Н.І. Технології ситуативного моделювання як засіб розвитку зв'язного мовлення молодших школярів на
уроках літературного читання.
Степанова А.М. Технології розвитку критичного мислення як засіб формування комунікативної культури учнів
початкових класів.
Литвинюк О.І. Технології розвитку творчих здібностей у процесі навчання аудіювання учнів початкових класів
на уроках української мови.
Матчишин А.І. Технології розвитку критичного мислення молодших школярів у процесі роботи над текстом.
Папірна І.О. Інтерактивні технології навчання на уроках української мови в початкових класах.
Колесник О.С. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі роботи над текстом у 3-4
класах.
Квасніцька Ю.В. Інноваційні технології навчання як засіб формування читацької компетентності молодших
школярів.
Паламарчук Т.А. Ігрові технології як засіб розвитку діалогічного мовлення учнів початкових класів.
ІІ Регіональна науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні
сучасної особистості»
(у рамках ІІ всеукраїнського музичного конкурсу «MusikUniFest-2019» 16-17 березня 2019 р.)
Матчишин Анна Іванівна. Розвиток мовленнєво-творчих умінь учнів початкових класів на уроках розвитку
зв’язного мовлення
Папірна Ірина Олегівна. Організація проектної діяльності на уроках літературного читання в початковій школі
Колісник Оксана Сергіївна. Система роботи над реченням на уроках української мови в початковій школі
Квасніцька Юлія Володимирівна. Система формування читацької самостійності молодших школярів
Паламарчук Тетяна Анатоліївна. Способи навчання діалогічного мовлення молодших школярів на уроках
української мови
Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році
Кісиличук Г.О. Формування текстотворчих умінь молодших школярів на уроках української мови.

Мищик Є.М. Формування комунікативної культури молодших школярів на уроках української мови.
Литвиненко Ю.С. Збагачення словникового запасу молодших школярів прикметниками на уроках української
мови.
Пилип'юк Я.Д. Особливості розвитку зв'язного мовлення молодших школярів на уроках української мови.
Цуркан А.Е. Збагачення мовлення молодших школярів фразеологізмами на уроках української мови.
Матчишин А.І.Розвиток мовленнєво-творчих умінь молодших школярів на уроках української мови.
Колісник О.С. О собливості вивчення елементів синтаксису на уроках української мови в початковій школі.
Паламарчук Т.А. Розвиток діалогічного мовлення молодших школярів на уроках української мови.
Дранчук Х.Я. Особливості вивчення фольклорних жанрів у початковій школі.
Папірна І.О. Використання проектних технологій на уроках літературного читання в 2 класі.
Квасніцька Ю.В. Особливості формування читацької компетентності в початковій школі.
Радзієвська М.Ю. Розвиток критичного мислення молодших школярів на уроках англійської мови.
Яворська М.І. Сторітелінг на уроці англійської мови в початковій школі.
Базильчук Т.В. Підходи до навчання іншомовного лексичного матеріалу в початковій школі.
Гнідко К.П. Сучасні техніки навчання іншомовного лексичного матеріалу в початковій школі.
Московчук Л.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
Студентська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток особистості молодшого школяра:
сучасні реалії та перспективи» (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,
14-15листопада 2018 р.)
Калачова М.О., студентка 3 курсу спеціальності 013 Початкова освіта Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка, із доповіддю «Значення музики у навчанні і оздоровленні дітей з особливими
потребами в Новій українській школі».
Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 н. р.
(24-25 квітня 2019 р.). Доповіді та статті:
Бачинська Анастасія. Виховання всебічно і гармонійно розвиненої особистості в сучасних освітньоінформаційних умовах
Будовіцька Вікторія. Використання інноваційних технологій на уроках української мови в початковій школі
Громик Яна. Сучасний вчитель. Який він?
Кринтовська Аліна. Формування ціннісних орієнтацій здобувачів початкової освіти у роботі вихователя групи
продовженого дня ЗЗСО № 10 м. Кам’янця-Подільського
Неделяєва Світлана. Особливості організації освітнього процесу у ЗЗСО № 10 м. Кам’янця-Подільського
Первак Оксана. Використання інтерактивних форм організації навчання на уроках в початковій школі
Шадюк Мирослава. Впровадження нестандартних форм і методів організації освітнього процесу в початкових
классах
Ярема Степанія. Роль передового педагогічного досвіду у професійному розвитку вчителя

Мартіна О.В., кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри
Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році
Бабій М.В. Діалогічне мовлення як засіб розвитку комунікативних умінь учнів початкових класів
Сулятицька І.І. Збагачення активного словника молодших школярів стійкими словосполученнями
Брезіцька З.Я. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів під час вивчення теми «Дієслово»
Пастушенко Ю.М. Граматична правильність як основа формування мовної особистості молодших школярів
Лазарко О.О. Комунікативні умови формування мовної особистості учнів початкових класів
Довганюк Т. В. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь учнів початкових класів на уроках української
мови
Бозовчук І. О. Розвиток образного мовлення молодших школярів на уроках літературного читання
Світлик М. І. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів у мовленнєво-ігровій діяльності
Приступа А. Ю. Формування мовної культури молодших школярів на уроках української мови
Берегеч А. В. Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів на уроках української мови
Кутинська Ю. Р. Формування навчально-пізнавальних умінь учнів початкових класів на уроках літературного
читання
Савчук М. М. Мовленнєво-ігрова діяльність як засіб розвитку комунікативних умінь молодших школярів
Трач В. М. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів під час комунікативної гри на уроці української
мови
Арич Н. Д. Мовний матеріал як засіб формування комунікативно-мовленнєвих умінь учнів початкових класів
Хиля Л. В. Формування пізнавальних умінь і навичок молодших школярів на уроках літературного читання
Дорож І.А., кандидат педагогічних наук, асистент кафедри
Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році
Кирилишин У.І., студент 3 курсу педагогічного факультету. Тема: Розвиток творчої уяви за допомогою
ілюстрування казки В.О. Сухомлинського.
Яворська М.І., студент 3 курсу педагогічного факультету. Тема: Формування соціально-економічних
компетентностей здобувачів початкової освіти у процесі вивчення змістової лінії «Середовище соціалізації»
інтегрованого курсу «Дизайн і технології».
Гаврилів О.А., студент 3 курсу педагогічного факультету. Тема: Форми залучення молодших школярів до
побутової праці з урахуванням традиційних народних свят.
Іванова О.В., студент 4 курсу педагогічного факультету. Тема: Формування образотворчих навичок здобувачів
початкової освіти під час вивчення теми «Робота з папером».
Матвійчук В.В., студент 4 курсу педагогічного факультетуН. Тема: Нетрадиційні методики образотворчого
мистецтва під час освітнього процесу в початковій школі як формування нестандартного мислення.
Довгань О.С., асистент
Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 навчальному році
Перчак Г. Тема доповіді: «Метод проектів як засіб розвитку мотивації учнів початкових класів»; «Застосування

методу проектів для формування пізнавальної активності учнів початкової школи».
Федорів І. Тема доповіді: «Шляхи формування природознавчої компетентності молодших школярів на уроках
природознавства».
Стефурак Н. Тема доповіді: «Формування читацьких інтересів молодших школярів на основі використання
ілюстрованого матеріалу».
Калачова М. Тема доповіді: «Використання технології театралізації на уроках природознавства в початковій
школі».
Поладюк Ю. Тема доповіді: «Формування позитивної мотивації у молодших школярів як психологопедагогічна умова створення сприятливого навчального середовища».

Кафедра музичного мистецтва
Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками НДР у 2018-2019 н. р. За результатами конференції
видано:
(Збірник наукових праць студентів і магістрантів мистецьких спеціальностей педагогічного факультету
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський : ТОВ «ДрукСервіс» 2019. Вип. 12), 183 с.)
Аліксійчук О. С., кандидат педагогічних наук, доцент
Табельський С. М., студент 2 курсу «Використання ігрових технологій в процесі колективного музикування на
уроках «мистецтва» в початковій школі».
Борисова Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент.
Басистюк К. О., магістрантка. Використання здобутків української народної творчості у процесі естетичного
виховання молодших школярів;
Кушнір Ю. Ю., магістрантка. Ігрові технології на уроці мистецтва як інструмент формування пізнавальних
інтересів молодших школярів;
Солом’яна В. О., магістрантка. Театр як засіб формування емоційної сфери молодших школярів;
Чебан Х. І., магістрантка. Завдання інтегративного типу як засіб розвитку творчих здібностей молодших
школярів на уроках мистецтва.
Воєвідко Л. М., кандидат педагогічних наук, доцент.
Марценюк А.А., студент ІІІ курсу. «Методика проведення сприймання музики у початковій школі»;
Андрейків І. С., студентка 3 курсу. «Українська народна пісня – основна компонента музичного виховання
особистості»;
Цибуляк І.Е., студентка 3 курсу. «Творча діяльність школярів на уроках музичного мистецтва»
Маринін І. Г., кандидат педагогічних наук, професор
Войтюк М., магістрантка «Музично-педагогічні аспекти роботи керівника оркестру сопілкарів Анатоля
Твердохліба»;
Ліпчинський Б., студент 4 курсу «Синтез автентичного й авторського тематизму в композиторській творчості

Віктора Власова».
Прядко О. М., кандидат педагогічних наук, доцент
Мостепанюк Р. О., магістрантка «Спів як основний вид музичної діяльності учнів у загальноосвітній школі»;
Барицька О. О. магістрантка . «Методи формування музичного сприймання у молодших школярів на уроках
музичного мистецтва»;
Голдибан І. Ю., 4 курс «Співацький розвиток дітей у шкільній практиці»;
Радецька Ю.О. магістрантка «Виховання емоційної стійкості в учнів молодших класів у ході їх підготовки до
концертних виступів».
Совік Т. В., кандидат педагогічних наук, доцент
Турко Р. В., магістрант «Методичні принципи формування вокально-хорових умінь і навичок учнів початкової
школи»;
Штокал Г. М., магістрантка «Використання спадщини М. Д. Леонтовича у музично-естетичному вихованні
школярів».
Яропуд З. П., кандидат педагогічних наук, доцент
Балакунець О. В., студентка 2 курсу «Культурно-музичні українсько-польські зв’язки»;
Гончар Д. В., студентка 2 курсу «Дидактична роль пісенного фольклору у формуванні особистості молодшого
школяра»;
Зернюк В. В., студентка 2 курсу «Психолого-педагогічна характеристика молодших школярів і їх музичних
здібностей»;
Маслюк Ю. В., студентка 1 курсу «Використання народної творчості естетичному вихованні школярів».
Лабунець В. М., доктор педагогічних наук, професор
Томчишина К. Ю., магістрантка «Особливості удосконалення виконавської техніки учнів-скрипалів музичної
школи»;
Ястремська І. М., студентка 2 «Виховання школярів засобами колективно-інструментального музикування»;
Горохлюк В. І., студент 4 курсу «Розвиток виконавської техніки гітаристів у початковий період навчання».
Карташова Ж. Ю., кандидат педагогічних наук, доцент
Горяча У. Г., магістрантка «Технологія розкриття художнього образу музичного твору в процесі
інструментально-виконавської підготовки студентів педагогічного коледжу»;
Сидорук С. А., магістрантка «Удосконалення виконавських вмінь як аспект професійної підготовки музикантаінструменталіста»;
Маслюк Ю. В., студентка 1 курсу «Стратегія взаємодії концертмейстера та соліста».
Чайка С. В., кандидат педагогічних наук, доцент
Сторожук О. О., магістрантка «Особливості сприймання музики учнями мистецьких шкіл»;
Осика О. О., магістрант «Вплив темпераменту студентів на формування їх професійних та творчих здібностей».
Олійник В. Ф., старший викладач

Фенюк В. П., студент І курсу «Інструментальна творчість Володимира Івасюка».
Боршуляк А. М., кандидат мистецтвознавства, доцент
Грінченко Т. В., магістрантка «Специфіка розвитку української народно-інструментальної ансамблевої
музики»;
Малінський М. В., магістрант «Історія розвитку баянно-акордеонного мистецтва»;
Гімчинський Вл. В., магістрант «Стильові особливості клавірних прелюдій Й. С. Баха»
Печенюк М. А., кандидат педагогічних наук, професор
Кишкіна М. С. студентка 4 курсу «Багатогранність «батька українського театру» Марка Кропивницького»;
Мельник Х. П., студентка 3 курсу «Невідомі сторінки творчості композитора Я. Барнича».
Ситник Т. М., доцент, професор
Дем’янюк Б. І., студентка 4 курсу «Значення системи К. С. Станіславського в удосконаленні творчого
потенціалу вчителя».
Мартинюк Л. В., кандидат педагогічних наук, доцент
Кшемінська-Басіста О. І., магістрантка «Формування інтересу до музичного виконавства в учнів
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів»;
Врублевська К. М., магістрантка «Художньо-релаксаційні чинники у процесі співацької діяльності
старшокласників»;
Залевська Б. Ю., студентка 1 курсу «З історії виникнення джазу»;
Маслюк Ю. В., студентка 1 курсу «Специфіка вокальної техніки в сучасному естрадному співі».

Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та
реставрації творів мистецтва
Статті у збірнику наукових праць студентів і магістрантів мистецьких спеціальностей педагогічного факультету
Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Випуск ХІІ, 2019.
Кучма Н.І., асистент
Мевша О.Ю., студентка IV курсу педагогічного факультету
Cюрреалізм як актуальний напрямок у мистецтві живопису
Якубовська О.П., асистент
Комловші Я.В., студентка ІІІ курсу педагогічного факультету
Особливості дублювання полотняних основ за допомогою синтетичних адгезивів
Демчик К.І., кандидат педагогічних наук, старший викладач
Мевша О.Ю., студентка VI курсу педагогічного факультету Специфіка копіювання картин у образотворчому
мистецтві: теоретичний аспект.
Кобріна Н.В., студентка ІV курсу педагогічного факультету
Жанрова характеристика голландського натюрморту ХVІІ ст.

Бренюк А.Г., кандидат мистецтвознавства, старший викладач
Баєва Є.Е., студентка I курсу магістратури педагогічного факультету
Національно-етнічна специфіка застосування бісеру у виробах декоративно-прикладного мистецтва
Дудка М.І. , магістрантка І курсу Сучасна інтерпретація геометричних форм та орнаментів у авторських
композиціях з бісеру.
Підгурний І.С., кандидат мистецтвознавства, доцент
Гайсюк А.Ю., студентка І курсу магістратури педагогічного факультету 3D об’єкти та векторна графіка: спільні і
відмінні риси
Урсу Н.О., доктор мистецтвознавства, професор
Гордієць М.А., студентка І курсу магістратури педагогічного факультету Курилко Михайло Іванович –
представник мистецтва Поділля
Музика А.А., студент І курсу магістратури педагогічного факультету Стафаж у західноєвропейському мистецтві
XVI-XVII ст.
Муляр.І.Л., студентка I курсу магістратури педагогічного факультету Анатолій Лучко: штрихи до портрета
Підгорна А.О. студентка V курсу педагогічного факультету Життевий та творчій шлях подільського художника
Яна Грейма
Мазур Т.А., студентка ІІ курсу педагогічного факультету Коболчин як гончарний осередок Буковини
Роцінська І. О., студентка ІІ курсу педагогічного факультету Тромплей у живописі
Грищук Д.А. студент І курсу магістратури Елегія життя та творчості Євгена Голубенка
Хоруженко А.О., студентка І курсу. Життя і творчість Кам`янець-Подільського художника Віктора
Закрничного.
Кліщ О.А., кандидат архітектури, старший викладач
Дзюбан М.В., студентка І курсу магістратури Культурна спадщина багатонаціонального населення міста
Кам’янця-Подільського
Банар Н.О., студентка І курсу магістратури Техніки формування бісерних композицій
Подлєсна Т.А., студентка І курсу магістратури Тенденції поп-арту в творчості Енді Воргола
Бондарчук С.П., студентка І курсу магістратури Генеза та розвиток жіночого одягу в історичному контексті
Якубовська О.П., асистент
Афанасенко Д.О. студент І курсу магістратури Застосування сучасних технологій у реставрації поліхромного
різьблення.
Гуцул І.А., кандидат мистецтвознавства, доцент
Севастьянова І.В., магістрантка І курсу Сучасні вітражні композиції: від традицій до інновацій

Кафедра педагогіки та управління навчальним закладом
Дослідницькою та творчо-науковою роботою охоплені студенти різних факультетів університету, які

працюють у проблемних групах (12 проблемних груп), а також над дипломними роботами магістрантів. На
кафедрі наявні журнали обліку роботи проблемних груп.
Основні напрями та форми роботи з обдарованою студентською молоддю:
- залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності (робота
в проблемних групах, участь у науково-практичних конференціях різного рівня);
- організація і участь в засіданнях круглого столу;
- керування кваліфікаційними роботами студентів;
- підготовка студентів до участі у конкурсах студентських наукових робіт районного, обласного,
республіканського рівнів (проведення університетського етапу, індивідуальні консультації, обговорення цих на
засіданнях кафедр та засіданні вченої ради факультету);
- публікації матеріалів наукових досліджень студентів (в університетському та факультетському
збірниках наукових праць та виданнях за матеріалами конференцій різного рівня);
Щорічно нагоджуються грамотами кращі учасники студенських наукових конференцій.
Загальноуніверситетські олімпіади з педагогіки проводяться кожного року, в олімпіадах беруть участь
студенти історичного факультету, факультету української філології та журналістики, факультету фізичної
культури, факультету іноземної філології, фізико-математичного факультету, педагогічного факультету. До
проведення олімпіад були підготовлені відповідні завдання – два теоретичних питання та розв’язання
педагогічної ситуації. Аналіз перевірених робіт свідчить, що в цілому студенти виконували завданнями а
високому рівні.
Кафедрою було організовано студентський круглий стіл «Педагогічна майстерність сучасного вчителя:
проблеми, завдання і пріоритети (м. Кам’янець-Подільський, 8 листопада 2018 року), в:якому брали участь:
Авдєєва І. «Спілкування як невід'ємна складова іміджу педагога». (Кер. Лебідь ІІ.Ю. )
Гончар Д. «Майстерність в організації інтегрованого навчання в Новій українській школі»
Козловська М. Роль інноваційних технологій у формуванні педагогічної майстерності вчителя Нової
української школи
Ткачишина Г. Майстерність у формуванні соціально-громадянської компетентності учнів початкової школи
Дякова І. Комунікативна компетентність як складова педагогічної майстерності вчителя (Кер. Федорчук В.В.)
Мунтян А. Становлення і розвиток педагогічної майстерності у педагогічній спадщині вітчизняних вчених на
початку ХХ століття
Блонська С. Сутність та зміст професійного самовдосконалення педагога
Балан В. Педагогічна майстерність у творчій спадщині В.О. Сухомлинського (Кер. Боднар Д.М.)
Штолим А. Гуманна взаємодія педагога з дітьми у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського (Кер.
Гурський В.А.)
Галамай Я. Підвищення педагогічної майстерності вчителя фізичної культури як умова його професійного
зростання (Кер. Дутко О.М.)
Свірщов С. Формування педагогічної майстерності майбутніх вчителів іноземної мови

Свідерська Ю. Критерії педагогічної майстерності сучасного вчителя (Кер. Вонсович В.П.)
У звітній студентській науковій конференції студентів і магістрантів (м. Кам’янець-Подільський, квітень 2019
року) під керівництвом викладачів кафедри взяли участь студенти:
Авдєєва І. «Закономірності формування іміджу сучасного педагога»;
Бербека Л. «Педагогічні засади розвитку освіти на Поділлі»;
Гонтюк А. «Педагогічні ідеї А.С. Макаренка в освіті сучасних підходів до підготовки педагогів професійної
освіти»;
Боднар Л. «Дослідження тенденцій розвитку цілей дошкільної освіти в Україні»;
Варгата А. «Особливості формування управлінської компетентності майбутніх керівників дошкільних закладів
в умовах магістратури».
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах: актуальні
проблеми й інноваційні технології навчання» (м. Кам’янець-Подільський, 21-22 березня 2019 року):
Авдєєва І. «Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи в умовах неперервності педагогічної
освіти в університеті»;
Варгата А. «Управлінський аспект забезпечення інноваційного типу організації навчального процесу».
Студентські наукові публікаціі, виконані під керівництвом викладачів:
Пахарчук А.І. Мотиваційно-стимулюючий компонент як засіб підвищення результативності навчання. Наукова
конференція студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018 році Вип.12. 2018 м. Кам’янець-Подільський
Кер. Горбатюк О.В
Гончар Д.Інтегрований підхід та його реалізація в сучасній початковій школі. Наукова конференція студентів та
магістрантів за підсумками НДР у 2018 році Вип.12. 2018 м. Кам’янець-Подільський
Козловська М. Шляхи реалізації діяльнісного підходу в сучасній початковій школі. Наукова конференція
студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018 році Вип.12. 2018 м. Кам’янець-Подільський
Ткачишина Г. Критерії сформованості громадянської компетентності молодшого школяра у контексті Нової
української школи. Наукова конференція студентів та магістрантів за підсумками НДР у 2018 році Вип.12. 2018
м. Кам’янець-Подільський Кер. Федорчук В.В.

Кафедра теорії та методик дошкільної освіти
Міжнародні наукові заходи:
V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної
і початкової освіти» (17 – 18 квітня 2019 року, м. Кам’янець-Подільський).
Бабюк Т. Й., кандидат педагогічних наук, доцент

Буджак Л. В., магістрант із доповіддю «Використання технології квесту у краєзнавчій роботі з дітьми
дошкільного віку»;
Киндюк М. Д., магістрант із доповіддю «Методичні аспекти облаштування екологічної стежини в
умовах закладу дошкільної освіти»;
Мей А. В., магістрант із доповіддю «Завдання, зміст та засоби патріотичного виховання дітей
дошкільного віку»;
Черновська О. Р., магістрант із доповіддю «Специфіка застосування здоров’язбережувальних
оздоровчих технологій в роботі з дітьми дошкільного віку»;
Шестобанська А. С., магістрант із доповіддю «Створення та методика використання навчальних
екологічних стежин в закладах дошкільної освіти»;
Ватаманюк Г. П., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри:
Боровець В. Г., студентка 4 курсу із доповіддю «Рідна мова як засіб загального розвитку дошкільника
і молодшого школяра у педагогічній спадщині С. Русової»;
Василів М. І., магістрант із доповіддю «Виховання інтересу до книги в дошкільника як запорука
успішного навчання школяра»;
Кравченко І. Ю., студентка 3 курсу із доповіддю «Формування особистості дошкільника засобами
народознавства: мовленнєвий аспект»;
Шутко С. В., магістрант із доповіддю «Компететнісний підхід як умова мовленнєвої підготовки
старших дошкільників до навчання в школі».
Газіна І. О., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент:
Горецька М. О., магістрант із доповіддю «Нові інформаційні технології в дошкільній та початковій
освіті»;
Тимофійчук Н. І., магістрант із доповіддю «Наступність в умовах модернізації дошкільної і
початкової освіти»;
Трушельницька М. С., магістрант із доповіддю «Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності в
умовах дошкільної і початкової освіти»;
Римар О. О., магістрант із доповіддю «Інноваційна психолого-педагогічна діяльність закладу
дошкільної освіти та початкової школи: нові підходи»;
Підгурська А. І., магістрант із доповіддю «Готовність до провайдингу інновацій як важлива
професійна якість педагога».
Каньоса Н. Г., кандидат психологічних наук, доцент
Бачинська А. В., магістрант із доповіддю «Педагогічні можливості проектної діяльності у
забезпеченні конкурентоспроможності майбутнього фахівця дошкільної освіти»;

Бута Л. І., магістрант із доповіддю «Педагогічний діалог як один із шляхів підвищення професійної
компетентності студентів»;
Васільєва С. В., магістрант із доповіддю «Шляхи формування соціокультурної мобільності педагога в
умовах євроінтеграції»;
Кросондович М. О., магістрант із доповіддю «Студентська мобільність у сучасному освітньому
просторі»;
Чорненька Н. О., магістрант із доповіддю «Формування базових навичок медіації у майбутніх
педагогів закладів дошкільної освіти».
Олійник О. М., асистент кафедри:
Дячишина Т. В., магістрант із доповіддю «Формування творчого потенціалу дітей старшого
дошкільного віку засобами театралізованої діяльності»;
Турлай Б. В., магістрант із доповіддю «Взаємодія закладу дошкільної освіти та сім’ї у форматі
партнерської взаємодії»;
Шпачинська В. І., магістрант із доповіддю «Виховання у дітей ціннісного ставлення до здорового
способу життя засобами оздоровчої функції».
Всеукраїнські наукові заходи:
ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Від творчого педагога до творчої дитини:
гармонія партнерської взаємодії педагога з дитиною»
(22 – 23 жовтня 2018 року, м. Кам’янець-Подільський)
Бабюк Т. Й., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методик
дошкільної освіти
Гладиш О.В., магістрант із доповіддю «Формування основ екологічної компетентності у дітей
старшого дошкільного віку у процесі діяльності на екологічній стежині»;
Гудзь К.О., магістрант із доповіддю «Технологічний підхід до формування екологічних знань у дітей
дошкільного віку»;
Киндюк М.Д., магістрант із доповіддю «Структура екологорозвивального середовища закладу
дошкільної освіти»;
Корман (Чемерейко) Н.В., магістрант із доповіддю «Забезпечення реалізації оздоровчої функції
фізичного виховання дітей дошкільного віку в умовах сучасного ЗДО»;
Мей А.В., магістрант із доповіддю «Методичні підходи до використання краєзнавчого матеріалу у
вихованні дошкільників»;
Черновська О.Р., магістрант із доповіддю «Організація валеологічного виховання у закладі
дошкільної освіти»;

Олексюк М. В., магістрант із доповіддю «Методика формування виразності мовлення дошкільників у
процесідраматизації та інсценування художніх творів»;
Шестобанська А.С., магістрант із доповіддю «Використання різних видів діяльності дошкільників у
процесі екологічного виховання»;
Тимчишин Л.В., магістрант із доповіддю «Характеристика складових готовності дітей старшого
дошкільного віку до шкільного навчання в контексті Нової української школи»
Ватаманюк Г. П., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
Струк О. М., магістрант із доповіддю «Ігрові технології як засіб розвитку зв’язного мовлення
дошкільників».
Андронатій Л. А. магістрант із доповіддю «Створення розвивально-мовленнєвого середовища в
закладі дошкільної освіти як педагогічна проблема».
Бондаренко О. П. магістрант із доповіддю «Теоретичні основи формування комунікативних умінь
старших дошкільників засобами ігрових технологій».
Демчик К.І., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
Бучинська Т. М., магістрант із доповіддю «Образотворчість старших дошкільників: мотиваційний
аспект»
Комар І. В., магістрант із доповіддю «Система використання творчих завдань дизайнерського
характеру в роботі з дітьми старшого дошкільного віку»
Сьомко А. А., магістрант із доповіддю «Творчий потенціал пальчикових ігор як засобу розвитку
дрібної моторики руки дитини»
Чирик О. А., студентка 4 курсу із доповіддю «Засоби формування конструктивно-моделювальних
умінь старших дошкільників у процесі образотворчості».
Каньоса Н. Г., кандидат психологічних наук, доцент
Барбелюк А., студентка 2 курсу. Тема: «Театралізовані ігри як засіб формування творчої особистості
дітей дошкільного віку»
Булгак Т., студентка 4 курсу. Тема: «Арт-терапія як ефективна технологія соціалізації дітей
дошкільного віку»
Шпильова А.В., студентка 4 курсу. Тема: «Роль мультфільмів у формуванні світогляду дитини
дошкільного віку»
Боско І.Є., студентка 2 курсу. Тема: «Особливості психічного розвитку дітей раннього віку»
Головецька М.П., студентка 4 курсу. Тема: «Особливості впливу сімейних взаємовідносин на
соціалізацію особистості дитини дошкільного віку»
Гуцалюк Т.В., магістрант із доповіддю «Вплив сімейного виховання на формування особистості

дитини»
Кастеріна О.О., магістрант із доповіддю «Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності дітей
старшого дошкільного віку»
Куруц О.Ф., магістрант із доповіддю «Дитяча образотворча творчість як продуктивна діяльність
дошкільників»
Павлішена Д.О., магістрант із доповіддю «Інноваційні педагогічні методики формування соцільної
спрямованості в сучасній дошкільній освіті»
Попіль Ю.С., магістрант із доповіддю «Соціально-педагогічні умови формування готовності дітей до
шкільного навчання»
Бачинська А.В., магістрант із доповіддю «Використання експериментування як методу в навчальнопізнавальній діяльності молодших дошкільників»
Васільєва С.В., магістрант із доповіддю «Використання інноваційних та інформаційних технологій у
реалізації наступності дошкільної і початкової школи»
Бута Л.І., магістрант із доповіддю «Організація інтерактивної проектної діяльності дошкільників
засобами інформаційно-комунікаційних технологій»
Чорненька Н.О., магістрант із доповіддю «Формування математичної компетентності дошкільників
засобами інформаційно-комунікаційних технологій»
Кросондович М.О., магістрант із доповіддю «Інноваційні освітні технології та активні методи
навчання».

Інтернет-конференція «Актуальні питання початкової освіти: досвід, реалії,
перспективи» (25 жовтня 2018 року, м. Кам’янець-Подільський).
Демчик К.І., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри:
Бучинська Т. М., магістрант із доповіддю «Ефективність формування мистецької компетентності
майбутніх першокласників засобами творів образотворчого мистецтва»
Нестерук І. В., магістрант із доповіддю «Дизайнерська діяльність дітей старшого дошкільного віку:
стан і перспективи»
Сьомко А. А., магістрант із доповіддю «Система використання пальчикових ігор у роботі з дітьми»

Всеукраїнський науково-практичний студентський круглий стіл «Педагогічна
майстерність сучасного вчителя: проблеми, завдання і пріоритети»
(8 листопада 2018 року, м. Кам’янець-Подільський)
Бабюк Т. Й., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методик

дошкільної освіти
Чемерейко Н.В., магістрант із доповіддю «Характеристика складових професійної компетентності
педагога закладу дошкільної освіти»;
Чирик О. А., студентка 4 курсу. Тема: «Педагогічна майстерність керівника гуртка образотворчості як
запорука успішного розвитку обдарованості дітей»

Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох:
проблеми та перспективи розвитку» (22 травня 2019 р., м. Переяслав-Хмельницький).
Ватаманюк Г. П., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
Абрамчук В.С., студентка 3 курсу із доповіддю «Інтегроване навчання як засіб пізнавального
розвитку дошкільників».
Гарасим І. І., студентка 3 курсу із доповіддю «Теоретичні засади формування виразності мовлення у
старших дошкільників».
Островська З.В., студентка 3 курсу із доповіддю «Психолого-педагогічні аспекти ознайомлення
старших дошкільників із рідним краєм».
Пашко Я. М. ., студентка 3 курсу із доповіддю «Виховання самостійності дітей дошкільного віку як
педагогічна проблема».

5. Наявність
авторських
свідоцтв,
патентів на винаходи (корисні
моделі)

Бахмат Н.В., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
1. Педагогічна підготовка вчителів початкової школи : інноваційні підходи в умовах хмаро орієнтованого
середовища : монографія. Київ : Міленіум, 2016. 360 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір
2. № 84062).
3. Готовність вчителя початкових класів до педагогічного моделювання : теорія і практика. Харків :
Іванченко І. С., 2013. 206 с. (Свідоцтво про реєстра-цію авторського права на твір №84061).
4. Школознавство: Навчально-методичний посібник / Кам’янець-Подільський національний університет імені
Івана Огієнка ; уклад. Н. В. Бахмат. Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. 136 с. (Свідоцтво про
реєстрацію авторського права на твір №84065).
5. Технологія підготовки та написання курсових робіт з фахових методик і технологій початкової
освіти: Київ : Міленіум, 2018. 100 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №84063).
6. Основи педагогіки: Навчально-методичний посібник / Кам’янець-Подільський національний

університет імені Івана Огієнка ; уклад. Н. В. Бахмат. Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014.
80 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №84064).
Воєвідко Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент

1. Навчальний посібник «Українські музично-виконавські традиції». Свідоцтво про реєстрацію
авторського права на твір №79944 від 26.06. 2018р.

2. Методичні рекомендації «Самостійна робота студентів з Методики музичного виховання».
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №84796 від 23.01. 2019 р.
3. Навчальний посібник «Методика музичного виховання». Свідоцтво про реєстрацію авторського
права на твір №87236 від 26.03. 2019 р.
Урсу Н.О., доктор мистецтвознавства, професор

6. Наукове
керівництво
(консультування) здобувача
(ів), який (які) одержав (ли)
документ про присудження
наукового ступеня

7. робота у складі:

1. Подомініканський костел св. Миколая в Кам’янці-Подільському : монографія. – Кам’янецьПодільський : Аксіома, 2017. – 116 с. (умовно друк. арк. 9,40). № 82 876 від 14.11.2018 р.
2. Чари козацького письма. Мальовниче життя Бориса Негоди : монографія. Кам’янець-Подільський :
Аксіома, 2018. – 152 с. (умовно друк. арк. 12,31). № 82 878 від 14.11.2018 р,;
3. - Теоретичні основи композиції : навч.-метод. посібник для студентів ЗВО художніх та художньопедагогічних спеціальностей. – Вид. 2. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 166 с. (умовно друк.
арк. 9,68). № 82 877 від 14.11.2018 року.
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Кучинська І.О.
1. Бачинська Мирина Володимирівна «Педагогічна і науково-методична діяльність Н.Й. Волошиної
(1940-2010 рр.)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка й історія педагогіки (захист відбувся
8.05.2019 року у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії на засіданні спеціалізованої вченої
ради Д70.145.01).
2. Боднар Дмитро Миколайович «Педагогічна та науково-методична спадщина О. Р. Мазуркевича» зі
спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки»
(захист відбувся 12. 02.2019 року
у Національному педагогічному університеті імені
М.П. Драгоманова на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.01).
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Франчук Т.Й.
Пукас Іванна Леонідівна «Професійно-педагогічний саморозвиток учителя у процесі співпраці школи з
закладами педагогічної освіти» (захист відбувся 6.12. 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої
ради Д 47.053.01 в Рівненському державному гуманітарному університеті).
Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Урсу Н.О.
Кузів Марія Василівна, старший викладач кафедри музичного мистецтва. Тема: «Музичнопросвітницька діяльність Зденека Комінека у культурному житті Кам`янеччини першої половини
ХХ ст.»
Халайцан Володимир Петрович. Тема: «Мистецтво паркобудування в культурному житті Поділля
кінця ХVІІІ - поч. ХХ ст.»
 експертних рад МОНУ з питань проведення експертизи дисертацій:

 галузевих експертних рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти:
 Акредитаційної комісії:

Урсу, Підгурний (Полтава)
 міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної комісії;
 експертних комісій МОНУ;
Бахмат Н.В., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
Експерт наукової ради МОН (з 2019 року)
Гудима Н.В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри
Дорож І.А., кандидат педагогічних наук, асистент
Мєлєкєсцева Н.В., кандидат філологічних наук, старший викладач
Московчук Л.М., кандидат педагогічних наук, старший викладач
Гнатенко О.С., кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри
Борейко О.С., кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри
Експерти електронних версій проектів підручників для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2018 року № 248, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 березня 2018 року за № 359/31811, та наказу Міністерства освіти і науки
України від 02 квітня 2018 року № 310 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 класу
закладів загальної середньої освіти», визначено експертом для здійснення експертизи проектів підручників
МОН України. (Наказ МОН «Про затвердження складу експертів для здійснення експертизи електронних версій
кожного підручника, поданого на конкурсний відбір проектів підручників для 1 класу закладів загальної
середньої освіти» № 378 від 17.04.2018 року). Згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 01.11.2018 №
1190 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 2 класу закладів загальної середньої
освіти» здійснювала науково-методичну експертизу електронних версій проектів підручників математики для 2
класу закладів загальної середньої освіти.

 Науково-методичної ради / науково-методичних комісій з вищої освіти МОНУ:
Лабунець В.М. доктор педагогічних наук, професор.

Член науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і
науки України.

 робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України:

8. виконання функцій:

 наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту):
 головного редактора / члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку
наукових фахових видань України / іноземного рецензованого наукового видання:
Головний редактор Лабунець В. М., доктор педагогічних наук, професор
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 25 (22018). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2018.
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 25 (22018). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2018.
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 26 (12019). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2019.
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 26 (12019). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2019.
член редколегії:
Відповідальний секретар Гудима Н.В., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 25 (22018). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2018.
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 25 (22018). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2018.
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 26 (12019). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2019.
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 26 (12019). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2019.
член редколегії:
Член редколегії Бахмат Н.В., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри

Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.25 (22018). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2018. – 284 с.
Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць ; Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янецьПодільський, 2016. – Вип. 25 (2 2018) – Ч. 2. – Кам’янець-Подільський, 2018. – 272 с.
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 26 (12019). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2019.
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 26 (12019). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2019.
Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред.
С.Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 43. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 268 с. (Index
Copernicus).
Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред.
С.Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Вип. 44. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2019. – 396 с. (Index
Copernicus).
Освітній простір України: науковий журнал. Вип. 14 (2018). 245 с. ДВНЗ "Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника". Івано-Франківськ . (Index Copernicus).
Освітній простір України: науковий журнал. № 15 (2019). ДВНЗ "Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника". Івано-Франківськ . (Index Copernicus).
"Ştiinţă, educaţie, cultură", conferinţă ştiinţifico-practică internaţională (м. Комрат, Молдова).
Члени редколегії Воєвідко Л. М., кандидат педагогічних наук, доцент,
Печенюк М.А., кандидат педагогічних наук, професор,
Урсу Н.О., доктор мистецтвознавства, професор
Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.25 (22018). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2018. – 284 с.
Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць ; Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки НАПН України ; [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янецьПодільський, 2016. – Вип. 25 (2 2018) – Ч. 2. – Кам’янець-Подільський, 2018. – 272 с.
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 26 (1-

2019). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2019.
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 26 (12019). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2019.
Мовний редактор, член редколегії Мєлєкєсцева Н.В., кандидат філологічних наук, старший викладач
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 25 (22018). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2018.
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 25 (22018). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2018.
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 26 (12019). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2019.
Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.]. – Вип. 26 (12019). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2019.
Член редколегії Франчук Т.Й.

Член редколегії міжнародного електронного рецензованого періодичного наукового журналу «SCIARTICLE.RU»
 керівництво студентом, який зайняв призове місце у II етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей:
1. Авдєєва Ілона, магістрантка 1 курсу спеціальності Початкова освіта, яка зайняла І місце у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності Початкова освіта, 18-19 квітня 2019 р., м.
Кам’янець-Подільський (керівники – науково-педагогічні працівники кафедри теорії та методик
початкової освіти).
2. Лазаренко Тетяна, студентка 4 курсу спеціальності Початкова освіта, яка зайняла 1 місце у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, м. Вінниця, 23 квітня 2019 р. (керівник –
Мєлєкєсцева Н.В., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри).
3. Нєдєляєва Світлана, студентка 4 курсу спеціальності Початкова освіта, яка здобула 3 місце у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у м. Дрогобич (керівник – Лабунець В.М.,
доктор педагогічних наук, професор).
Дмитриєвський Юрій-Георгій студентська творча робота (ілюстрації до твору «Гобсек») (ОМх1-В16
група) одержала III місце в Міжнародному франко-українському конкурсі «Бальзак очима українців»

9. робота у складі:

(Balzac vu par les ukrainiens) м. Київ, Посольство Франції в Україні, Академія образотворчого мистецтва
та архітектури, Асоціація Бальзак-Ганська. 2019, травень (керівник – Урсу Н.О., доктор
мистецтвознавства, професор).
 організаційного комітету /журі/ II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади:
Члени журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності Початкова освіта (м. Кам'янецьПодільський, 18-19 квітня 2019 р.):
Бабюк Т.Й., Бахмат Н.В., Галаманжук Л.Л., Гудима Н.В., Кучинська І.О., Лебідь І.Ю.
 організаційного комітету /журі/ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
галузей знань і спеціальностей:
Бахмат Н.В., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і
гуманітарних наук із галузі “Освітні, педагогічні науки” (25-26 квітня 2019 року, м. Дрогобич).
Гудима Н.В., кандидат філологічних наук, доцент,
Член журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Початкова освіта”
(23 квітня 2019 року, м. Вінниця).

 організаційного комітету /журі/ II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науководослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук:
 керівництво студентом(ами), який став(ли) призером(ами) Олімпійських, Паралімпійських
ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор,
етапів Кубку світу та Європи, чемпіонату України;
 виконання обов’язків
всеукраїнських змагань;

головного

секретаря,

головного

судді,

судді

міжнародних

та

 виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з
видів спорту;
 участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої
ради:
Бахмат Н.В., доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри
Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради:
1. Захарасевич Наталія Володимирівна. Підготовка майбутніх вихователів до рольової діяльності дітей у
дошкільних навчальних закладах (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти) 7 грудня

2018 року, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
2. Бацуровська Ілона Вікторівна. Теоретичні і методичні засади освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах
масових відкритих дистанційних курсів (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти)
28 лютого 2019 року, Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Бренюк А.Г. опонент
Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента:
Пилипушко Богдан Аркадійовича з теми: «Внутрішня еміграція» митця в умовах тоталітарної дійсності (на
прикладі досвіду Олександра Аксініна). Захист відбувся 17 грудня 2018 р. в Інституті проблем сучасного
мистецтва НАМ України (м. Київ)
Урсу Н.О., доктор мистецтвознавства, професор
Член спеціалізованої вченої ради:
Член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 20. 051. 08 (Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника) зі спеціальностей 26.00.01 – теорія та історія культури
(мистецтвознавство) та 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво.

 керівництво студентським науковим гуртком / проблемною групою:

Кафедра педагогіки та управління навчальним закладом
У 2018-2019 навчальному році на кафедрі працювало 12 проблемних груп:
1) “Актуальні проблеми педагогіки вищої школи” (науковий керівник – Кучинська І.О.) – 5 студ.,
2) “Актуальні проблеми педагогіки” (науковий керівник – Вонсович В.П.) – 5 студ.,
3) „Теорія і практика компетентнісної системи освіти ” (науковий керівник – Франчук Т.Й.) – 4 студ.;
4) „Актуальні проблеми навчання і виховання” (науковий керівник Горбатюк О.В.) – 4 студ.;
5) „Розвиток освіти і педагогічної думки України (ХХ ст.. – поч. ХХІ ст.)” (науковий керівник – Сесак І.В.) – 6
студ.;
6) “Актуальні проблеми дидактики” (науковий керівник – Федорчук В.В.) – 5 студ.;
7) „Актуальні проблеми виховання ” (науковий керівник – Дутко О.М.) – 5 студ.;
8) „Загальні проблеми педагогіки ” (науковий керівник – Лебідь І.Ю.) – 5 студ.;
9) „Українізація освіти як основа її розвитку у першій третині ХХ століття” (науковий керівник – Гурський
В.А.) – 5 студ.;
10) „Трудова підготовка школярів на Поділлі у першій половині ХХ ст.” (науковий керівник – Ковальчук Г.П..)
– 7 студ.;
11) „Вдосконалення освітнього процесу у вітчизняній школі” (науковий керівник – Поліщук С.В.) – 4 студ.;
12) «Особливості формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя на основі реалізації
компетентнісного підходу до освіти» (науковий керівник Боднар Д.М.) – 5 студ.
До роботи у них залучалось 60 студентів. Науковими керівниками систематично проводяться заняття
проблемних груп та індивідуальна робота зі студентами, які готують доповіді на студентську звітну наукову
конференцію, працюють над курсовими роботами, дипломними роботами магістрантів, готуються до

студентської олімпіади з педагогіки.
У звітній студентській науковій конференції взяло участь 29 студентів та 19 магістрантів.

Кафедра теорії та методик початкової освіти
1) Проблемна група «Технологія проектування та організація освітнього процесу в початковій школі» (науковий
керівник – Бахмат Н.В.);
2) Проблемна група “Формування культури мовленнєвого спілкування молодших школярів на уроках
української мови” (науковий керівник – Мартіна О.В.);
3) Науковий гурток «Виховання школярів засобами художньо-трудової діяльності» (наукові керівники – Дорож
І.А., Ковальчук А.Ф.);
4) Проблемна група Формування математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи»
(науковий керівник – Гнатенко О.С.);
5) Науковий гурток «Активізація пізнавальної діяльності в початкових класах» (науковий керівник –
Довгань О.С.);
6) Проблемна група «Формування кроскультурних цінностей студентів спеціальності “Початкова освіта”
(науковий керівник – Олинець Т.В.);
7) Проблемна група «Інноваційні технології навчання в початковій школі на уроках української та іноземної
мов» (науковий керівник – Гудима Н.В.);
8) Проблемна група «Актуальні проблеми методики викладання української та іноземної мови в початкових
класах» (науковий керівник – Мєлєкєсцева Н.В.);
9) Проблемна група «Формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках української
мови» (науковий керівник – Третяк Н.В.);
10) Проблемна група «Формування просторових уявлень учнів початкових класів на уроках математики»
(науковий керівник – Борейко О.С.);
11) Проблемна група «Формування артистичних умінь учителів початкових класів на основі обрядів і традицій
українського народу» (науковий керівник – Московчук Л.М.).

Кафедра музичного мистецтва
1) Проблемна група «Естетичне виховання школярів на уроках музичного мистецтва» (науковий керівник –
Аліксійчук О. С.);
2) Проблемна група «Педагогічне керівництво музично-театральною діяльністю школярів» (науковий керівник
– Борисова Т. В.);
3) Проблемна група «Сучасні аспекти музикознавства та фортепіанного виконавства» (науковий керівник –
Боршуляк А.М.);
4) Науковий гурток «Українські музично-педагогічні традиції» (науковий керівник – Воєвідко Л. М.);
5) Проблемна група «Фортепіанна педагогіка та виконавство» (науковий керівник – Карташова Ж.Ю.);
6) Проблемна група «Теоретико-методичні основи навчання ансамблевої гри» (науковий керівник –

Олійник В.Ф.);
7) Науковий гурток «Розвиток хорового мистецтва Поділля», «Музична культура Кам’янеччини ХХ століття»
(науковий керівник – Кузів М.В.);
8) Науковий гурток «Шкільне народно-інструментальне музикування» (науковий керівник – Маринін І. Г.);
9) Науковий гурток «Організація роботи у дитячих спеціалізованих школах мистецького спрямування»
(науковий керівник – Мартинюк Л.В.);
10) Науковий гурток «Українське народно-інструментальне мистецтво» (науковий керівник – Лабунець В.М.);
11) Проблемна група « Естетичне виховання молоді засобами музики» (науковий керівник – Печенюк М.А.);
12) Проблемна група «Науково-методичні проблеми співацького розвитку учнів у загальноосвітній школі»
(науковий керівник – Прядко О. М.);
13) Проблемна група «Підготовка вчителя музичного мистецтва до диригентсько-хорової роботи в школі»
(науковий керівник – Пухальський Т.Д.);
14) Проблемна група «Актуальні питання вокального мистецтва в активізації пізнавальної діяльності
школярів» (науковий керівник – Ситник Т.М.);
15) Проблемна група «Організація музично-виховної роботи в початковій школі» (науковий керівник –
Совік Т. В.);
16) Проблемна група «Кобзарське мистецтво України» (науковий керівник – Чайка С.В.);
17) Проблемна група «Пісенний фольклор Поділля» (науковий керівник – Яропуд З. П.).

Кафедра образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації
творів мистецтва
1) Науковий гурток «Сучасна інтерпретація традиційних графічних технік» (науковий керівник – Негода Борис
Михайлович);
2) Науковий гурток «Геральдика Поділля» (науковий керівник – Паур Ірина Василівна);
3) Проблемна група «Світловий дизайн архітектурного середовища» (науковий керівник – Кліщ Оксана
Андріївна);
4) Проблемна група «Мистецькі студії» (науковий керівник – Мендерецька Наталія Вікторівна);
5) Проблемна група «Мистецтво Хмельниччини» (науковий керівник – Урсу Наталія Олексіївна);
6) Проблемна група «Анатомічна пластика людини» (науковий керівник – Гуцул Іван Андрійович);
7) Проблемна група «Таємниці іконопису» (науковий керівник – Кучма Надія Іванівна);
8) Проблемна група «Копіювання творів живопису» (науковий керівник – Якубовська Ольга Петрівна);
9) Проблемна група «Комп’ютерне моделювання» (науковий керівник – Підгурний Іван
Станіславович);
10) Проблемна група «Сучасні напрями в українському мистецтві» (науковий керівник – Бренюк Алла

Григорівна);
11) Проблемна група «Техніка реставрації живопису на дерев’яній основі» (науковий керівник –
Бучачий Олег Володимирович);
12) Проблемна група «Печворк і квілт» (науковий керівник – Лашко Ілля Володимирович);
13) Проблемна група «Сучасні технології ювелірного мистецтва» (науковий керівник – Луць Сергій
Васильович);
14) Проблемна група «Техніки олійного живопису в поєднанні із золоченням» (науковий керівник –
Такіров Тимур Нігимітуллайович);
15) Проблемна група «Видатні представники українського мистецтва» (науковий керівник –
Віштаченко Вікторія Анатоліївна).

Кафедра теорії та методик дошкільної освіти
1) Науковий гурток «Екологічне виховання дітей дошкільного віку» (науковий керівник – Бабюк Т.Й.);
2) Науковий гурток «Формування мовленнєвих умінь дошкільників засобами мистецтва» (науковий
керівник – Ватаманюк Г.П.);
3) Науковий гурток «Театралізована діяльність дітей дошкільного віку» (науковий керівник – Газіна І.О.);
4) Науковий гурток «Актуальні проблеми нових оздоровчих технологій в роботі з різними віковими
групами дошкільників» (науковий керівник – Галаманжук Л.Л.);
5) Науковий гурток «Актуальні проблеми дошкільної освіти» (науковий керівник – Гордійчук М.С.);
6) Науковий гурток «Естетичне виховання дошкільників засобами образотворчого мистецтва та
народознавства» (науковий керівник – Демчик К.І.);
7) Науковий гурток «Проблеми виховання у сучасному дошкіллі» (науковий керівник – Каньоса Н.Г.);
8) Проблемна група «Театрально-ігрова діяльність у закладі дошкільної освіти» (науковий керівник –
Олійник О.М.).

Науково-дослідна робота студентів (участь студентів у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади та
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.
Кількість студентів педагогічного факультету, які брали в них участь у II етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей
Міжнародний франко-український
II етап Всеукраїнської
Всеукраїнський конкурс студентських
конкурс «Бальзак очима українців»
студентської олімпіади
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей
1
Авдєєва Ілона

2
Лазаренко Тетяна,
Нєдєляєва Світлана

1
Дмитриєвський Юрій-Георгій

1. Авдєєва Ілона, магістрантка 1 курсу спеціальності Початкова освіта, яка зайняла І місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності Початкова освіта, 18-19 квітня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський (керівники – науково-педагогічні працівники
кафедри).
2. Лазаренко Тетяна, студентка 4 курсу спеціальності Початкова освіта, яка зайняла 1 місце у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт, м. Вінниця, 23 квітня 2019 р. (керівник – Мєлєкєсцева Н.В., кандидат філологічних наук, старший викладач
кафедри).
3. Нєдєляєва Світлана, студентка 4 курсу спеціальності Початкова освіта, яка здобула 3 місце у Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт у м. Дрогобич (керівник – Лабунець В.М., доктор педагогічних наук, професор).
4. Прокопчук Ю.В., ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності
Дошкільна освіта – учасник (м. Бердянськ, 18 квітня 2019 року) (Ватаманюк Г.П.).
5. Боровець В.Г. (4 курс) та Кравченко І.Ю. (3 курс) спеціальності 012 Дошкільна освіта – грамоти переможця у номінації
«Педагогічна творчість» II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності Дошкільна освіта
(м. Харків, 23 – 24 травня 2019 року) (Бабюк Т.Й., Ватаманюк Г.П., Олійник О.М.).
6. Буджак Л.В. (1 курсу магістратури) спеціальності 012 Дошкільна освіта – грамота переможця в номінації «Досконале володіння
сучасними технологіями навчання» II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності
Дошкільна освіта (м. Харків, 23 – 24 травня 2019 року). (Бабюк Т.Й., Ватаманюк Г.П., Олійник О.М.).
7. Дмитриєвський Юрій-Георгій студентська творча робота (ілюстрації до твору «Гобсек») (ОМх1-В16 група) одержала III місце в
Міжнародному франко-українському конкурсі «Бальзак очима українців» (Balzac vu par les ukrainiens) м. Київ, Посольство Франції в Україні,
Академія образотворчого мистецтва та архітектури, Асоціація Бальзак-Ганська. 2019, травень.

Кількість публікацій, зокрема у закордонних або фахових наукових виданнях України, видання
підручника чи навчального посібника згідно з вимогами МОНУ, наявність статей у періодичних
виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection,
рекомендованих МОНУ, монографій

Підручники,
навчальні
посібники

21 (17)
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Web of Science
Core Collection
5

8

13

100
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