
ЗВІТ 

про науково-дослідницьку діяльність студентів і магістрантів      
психолого-педагогічного факультету за 2018-2019 навчальний рік 

Науково-дослідницька робота студентів є важливим засобом підвищення       
якості формування особистості фахівця, здатного творчо застосовувати у        
практичній діяльності останні досягнення науково-технічного і культурного       
прогресу. 

Підвищенню якості підготовки фахівців сприяє участь студентів у        
науково-дослідницькій роботі, тому що вона: 

– слугує одним із головних резервів аспірантури і пошукувачів ученого ступеня; 

– є важливим джерелом поповнення наукових закладів науковими        
співробітниками; 

– активізує і поглиблює навчальний процес, формує навички наукового мислення,          
сприяє оволодінню методами набуття знань з фундаментальних і спеціальних         
дисциплін; 

– є фактором усебічного розвитку творчих та інтелектуальних якостей         
студентства, виховання соціально активної особистості, створює середовище       
самореалізації майбутнього фахівця; 

– допомагає студентам розумно, раціонально використовувати час, учить        
зібраності, цілеспрямованості, відповідальності; 

– розвиває мислення, формує вміння логічної аргументації, сприяє оволодінню         
методами пізнання; 

– надає можливість оволодівати навичками самостійної пізнавальної діяльності,        
методами розв’язання наукових, науково-технічних та інших завдань. 

Наукові дослідження формують самостійність, креативність, аналітичне      
мислення студентів. Науково-дослідницькій роботі студентів притаманні значні       
можливості для формування творчої особистості фахівця кожної спеціальності. Ті         
студенти, які постійно беруть участь у різних формах науково-дослідницької         
роботи, стають потім магістрами й аспірантами, продовжують наукові        
дослідження. 



Науково-дослідницька робота зі студентами і магістрантами      
психолого-педагогічного факультету здійснюється згідно з планом, затвердженим       
радою факультету, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» і має два            
напрями:  

1. Науково-дослідницька робота, що передбачена навчальним планом і є         
складовою навчального процесу:  

– організація викладачами форм науково-пошукової діяльності під час читання        
курсів, спецкурсів, спецпрактикумів, спецсемінарів; 

– проведення викладачами інноваційних практичних, лабораторних занять; 

– виступи студентів із науковими повідомленнями на лекціях, практичних         
заняттях; 

– виконання студентами завдань лабораторних робіт, які передбачають елементи         
наукового дослідження (складання узагальнених таблиць, структурних      
блок-схем лекції, переліку визначень ключових понять курсу з посиланням на          
джерела, анотування статей, книг або окремих розділів, написання рефератів і          
доповідей; 

– виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань; 

– підготовка і написання курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських         
робіт, які містять елементи наукових досліджень; 

– виконання конкретних завдань науково-дослідного характеру в період        
проходження студентами практик; 

– участь груп або окремих студентів у виконанні індивідуальних планів кафедр; 

– вивчення курсу «Основи наукових досліджень». 

2. Науково-дослідницька робота, яка виконується у позааудиторний час: 

– робота студентських проблемних груп, науково-методичного центру,       
науково-дослідницької лабораторії, творчих лабораторій, гуртків,     
студентського наукового товариства, наукового об’єднання; 

– підготовка студентів до участі в конференціях, предметних олімпіадах,         
конкурсах, фестивалях науки, днях наукової творчості, виставках, екскурсіях,        
методичних семінарах, інтелектуальних іграх, педагогічних читаннях тощо; 



– керівництво виконанням пошукових завдань у базових навчальних закладах; 

– повідомлення студентів старших курсів про досвід своєї дослідницької роботи          
перед студентами молодших курсів; 

– участь у дискусії з наукової проблеми, що досліджують науковці кафедри; 

– організація виставок кращих студентських робіт; 

– публікація результатів досліджень у періодичній пресі; 

– виготовлення ілюстративних матеріалів наукового дослідження: діафільмів,       
стендів, плакатів, розробка проектів, експонатів музеїв тощо.  

Викладачі психолого-педагогічного факультету використовують методи     
організації наукових досліджень під час читання навчальних курсів, спецкурсів,         
спецпрактикумів, курсів за вибором. 

Результати наукових досліджень використовуються при проведенні      
лабораторних і практичних занять. Розроблене навчально-методичного      
забезпечення дисциплін. Студенти також виконують спеціально розроблені     
завдання науково-дослідницького характеру у період проходження практик.  

Студенти і магістранти успішно захищають бакалаврські, магістерські       
роботи. 

Значна увага на факультеті приділяється орієнтації на       
науково-дослідницьку діяльність студентів перших курсів. Для них читаються        
курси, які спрямовують студентську наукову роботу.  

Студенти-першокурсники беруть участь у роботі проблемних груп, гуртків,        
творчого наукового об’єднання, науково-дослідної лабораторії,     
науково-методичного центру. З метою адаптації до науково-дослідної діяльності        
кафедрами для студентів-першокурсників проводяться різні заходи з пропаганди        
наукових знань і педагогічного досвіду, студентські круглі столи, педагогічні         
читання. Майбутнім учителям пропонуються різні форми роботи: лекції-диспути,        
науково-практичні семінари, повідомлення, екскурсії, психологічні ігри,      
узагальнення діагностичних матеріалів, виготовлення експонатів для музеїв,       
теоретико-практичні заняття тощо. 

Кожна кафедра є осередком наукової роботи студентів та магістрантів і           
забезпечує реалізацію пошукових інтересів науковців-початківців передусім через       
проведення гурткової роботи, роботи проблемних груп, творчих лабораторій,        



творчого наукового об’єднання, науково-методичного центру,     
науково-дослідницької лабораторії, студентського наукового товариства. Ці      
ефективні форми науково-дослідницької діяльності студентів створені відповідно       
до рішень кафедр, керують ними досвідчені викладачі (професори, доценти,         
старші викладачі). До роботи залучаються студенти різних курсів, але завдання          
вони виконують різної складності: пишуть творчі есе, готують наукові доповіді          
про підсумки наукових досліджень, виставки, концертні програми, розробляють        
тести, готують експонати в музеї тощо. Поступово студенти оволодівають         
різними гранями наукового пошуку. 

Зміст роботи проблемних груп, гуртків, творчих лабораторій полягає в         
проблемному вивченні студентами навчального матеріалу, складанні анотацій і        
написанні рефератів, оволодінні навичками проведення експерименту й обробки        
наукових результатів, виготовленні наочних посібників, засобів, проведенні       
просвітницької роботи серед населення, керівництві гуртками в школах, дитячих         
садках, на молодших курсах, участі у підготовці дозвіллєвих заходів, виставок,          
конкурсів тощо. Окрім того, студенти і магістранти здійснюють допомогу         
кафедрам в організації й проведенні навчально-методичної роботи, зустрічей,        
екскурсій, конкурсів студентських наукових робіт, заохочують студентів до        
занять науковою роботою. 

Нині на психолого-педагогічному факультеті працює: 72 проблемні групи, у         
роботі яких беруть участь: 642 студенти і магістранти. 

Так, кафедра музики забезпечує керівництво такими напрямами роботи,        
як:  

№ 
з/п 

азва проблемної групи ерівник групи 
ількість 
студентів 

1 Неформальна мистецька освіта українського 
народу: минуле і сучасність. 

Сулаєва 
Н. В. 

3 

2 Емоційне виховання особистості засобами 
мистецтва. 

Лобач О. О. 4 

3 Формування національної культури молоді в 
педагогічній спадщині В. Верховинця. 

Дем’янко 
Н. Ю. 

3 

4 Українська національна культура – основа     
естетичного розвитку особистості. 

Ірклієнко 
В. С. 

3 

    

5 Формування виконавських умінь і навичок у 
майбутніх вчителів музики. 

Глушкова 
C. І. 

3 



6 Формування музичної культури майбутнього    
вчителя засобами хорового мистецтва. 

Ремезова 
Н. М. 

5 

7 Музично-естетичне виховання засобами   
української пісні. 

Гринь Ю. М. 3 

8 Розвиток інтегрованого мислення майбутніх    
педагогів-музикантів у процесі вивчення курсу     
основного музичного інструменту (фортепіано) 

Трохименко 
А.О. 3 

 

На кафедрі спеціальної освіти і соціальної роботи: " Інтеграція         
медико-психологічних і педагогічних знань в процесі корекційної роботи" (проф.         
Пахомова Н.Г.); " Етіопатогенетичні особливості порушень мовлення та        
психофізичного розвитку" ( доц. Березан О.І.); "Сучасні принципи профілактики         
розповсюджених захворювань внутрішніх органів" ( доц. Петрушов А.В.); "         
Інноваційні методи корекції порушень писемного мовлення у молодших        
школярів" ( доц. Олефір О. І.); «Соціально-педагогічна робота у сфері          
міжетнічних стосунків» (доц. Н.М. Савельєва); "Психокорекція дисгармонійного      
розвитку підлітків з обмеженими психофізичними можливостями" ( доц.       
М.М. Кононова); «Соціальна робота з уразливими групами населення"       
(доц. Г.О. Котломанітова); «Соціальна реабілітація молодших підлітків"     
(доц. Н.О. Сайко); "Проблеми організації вільного часу дітей і молоді " (          
доц. Березан В.І.); «Проблеми професійно-педагогічної комунікації у контексті      
соціально-педагогічної взаємодії» (доц. Л.В. Кононенко). 

На кафедрі образотворчого мистецтва 

 
№ 

п 

Назва проблемної групи Керівник групи ькість студентів 

ення особливостей  
архітектурного середовища  
Полтавщини майбутніми  
вчителями образотворчого  
мистецтва 

Чорнощоков А.Є. 9 

ідження історії методів навчання    
образотворчого мистецтв у   
закладах освіти України 

Мужикова І.М 8 

одика вивчення різних видів    
народного мистецтва в   
загальноосвітній школі та   
спеціалізованих закладах освіти 

Саєнко Т.В. 13 



одика вивчення живопису в    
закладах освіти 

доц. Тарасенко  
О.К. 

5 

ення художніх особливостей   
розпису у вищих навчальних    
закладах освіти 

доц. Мохірєва 
Ю.А. 

10 

одика вивчення народного   
мистецтва України 

Бабенко О.О. 7 

труктивний малюнок як основа    
навчального процесу 

ст.в. Бабенко 
В.С. 

5 

ення законів композиції учнями    
загальноосвітніх шкіл та   
майбутніми вчителями  
образотворчого мистецтва 

ас. Перепелиця  
О.О. 

3 

 

 

На кафедрі хореографії:  

№ 

/п 

Назва проблемної групи Керівник групи ькість студентів 

ифіка роботи  
педагога-хореографа з  
командою «формейшн» 

Горголь П.С. 13 

торський театр танцю «модерн» . Погребняк М.М. 12 

ористання методик з   
народно-сценічного танцю у   
професійній діяльності  
педагога-хореографа» 

Ст.викл.  

Пригода Л.Б. 

6 

 

На кафедрі філологічних дисциплін і методик їх викладання:        
«Актуальні питання методики викладання навчальних предметів освітньої галузі        
«Мови і літератури» (доц. С.П. Олійник); «Формування комунікативної       
компетенції в сучасних умовах освіти» (доц. Ю.І. Браїлко); «Використання        



креативних видів роботи у процесі навчання англійської мови» (доц. О.О. Рудич);          
«Практична стилістика як засіб підвищення культури мовлення» (доц.        
Н.С. Степаненко); «Інноваційні методи викладання іноземної мови» (доц.       
Стиркіна Ю.С.).; «Актуальні питання лексикології сучасної англійської мови»        
(ст. викл.  Палеха О.М.). 

На кафедрі психології: «Проблема взаємодії між сім’єю та психологічною і          
психотерепевтичними службами” (доц. К.В. Сєдих); «Проблеми періодизації      
розвитку особистості протягом життя» (проф. В.Ф. Моргун); «Психологічні       
проблеми проектування професійної кар‘єри студентів" (доц. Н.О. Гончарова);       
«Психологічні особливості міжособистісного спілкування» (доц. О.Г. Коваленко);      
«Ціннісні орієнтації та когнітивні структури особистості в контексті психології         
рефлексії» (доц. О.Г. Мирошник); «Проблеми клінічної психології» (доц.      
Перетятько Л.Г.); "Соціально-психологічні детермінанти сприйняття часу"      
(доц.Клименко Ю.С.); «Теоретико-методологічні та експериментальнщ-прикладні     
проблеми психології на постнекласичному етапі її розвитку» (доц. І.Г. Тітов);         
«Соціально-психологічні проблеми особистості» (доц. Н.О. Чайкіна);     
«Закономірності психічного розвитку школяра в навчально-виховному процесі»       
(доц. А.С. Харченко); «Проблеми розвитку та формування мотивації навчання        
учнів та студентів» (доц. Н.О.Юдіна); «Психологічні основи організації        
навчальної та професійної діяльності молоді (доц. Ю.І. Калюжна);       
«Соціально-психологічні проблеми особливостей розвитку особистості учнів та       
студентської молоді в умовах навчальної діяльності» (доц. Т.А. Яновська);        
"Психологічні аспекти розвитку толерантної особистості" (доц. Мельничук М.М.);        
"Навчально-пізнавальна діяльність суб‘єктів навчання як предмет психологічного       
дослідження" (доц. Тесленко М.М.); "Індиваідуальні особливості смислової      
регуляції та смислової сфери особистості" (доц. Тітова Т.Є); «Закономірності         
психічного розвитку дітей з особливими освітніми потребами в        
навчально-виховному процесі» (доц. Шевчук В.В.) 

Кафедра дошкільної освіти 

№ 
з/
п 

Назва проблемної групи Керівник групи 
К-сть 
студ. 

1 Актуальні проблеми дошкільної освіти Гнізділова О.А. 6 

2 Наступність у роботі дитячого садка і початкової       
школи 

Манжелій Н.М. 
6 



3 Формування соціально-комунікативної  
компетентності дошкільника 

Пасічніченко А. 
В. 

5 

4 Формування логіко-математичної компетентності у    
ДНЗ в cучасних умовах розвитку дошкільної освіти 

Гришко О.І. 
5 

5 Основні засади народної педагогіки в національних      
і загальнолюдських цінностях 

Вашак О.О. 
5 

6 Актуальні проблеми дошкільної лінгводидактики Зімакова Л.В. 5 

7 Сучасні технології організації дошкільної освіти в ДНЗ та сім'ї Ковалевська 
Н.В. 

4 

8 Формування екологічної компетентності дітей    
дошкільного віку 

Карапузова І.В. 
6 

Всього 42 

 

Студентські проблемні групи кафедри початкової освіти, природничих і        
математичних дисциплін і методик їх викладання 

 
 

№ 
п/п 

 

Викладач 

 

Назва проблемної групи 

 

Кількість 
студентів 

1. проф. Федій Ольга 
Андріївна 

Актуальні проблеми 
естетотерапії 

12 

2. доц. Гібалова Наталія 
Володимирівна Використання web-технологій в 

роботі вчителя початкової 
школи 

6 

3. доц. Починок Євгенія 
Анатоліївна 

Застосування 
здоров’язбережувальних 

технологій у сучасній 
початковій школі 

 

8 



4. доц. Процай 
Людмила Петрівна 

Створення освітніх веб-ресурсів 14 

5. доц. Богута 
Валентина 

Миколаївна 

Сучасні аспекти проблеми 
формування творчих здібностей 

молодших школярів 

5 

6. доц. Павленко Юлія 
Григорівна 

Музейна педагогіка в 
початковій освіті 

12 

7. доц. Хоменко Любов 
Григорівна 

Моніторинг використання 
веб-ресурсів щодо підвищення 

ефективності підготовки 
майбутніх вчителів до навчання 
основ інформатики в початковій 

школі 

12 

8. доц. Мірошніченко 
Тетяна Віталіївна 

Естетотерапевтичний підхід до 
навчання  і виховання учнів 

початкової школи 

7 

9. доц. Власенко 
Наталія 

Олександрівна 

Екологічна освіта та виховання 19 

10. ас. Кулімова Юлія 
Григорівна 

Соціально-дидактичний аспект 
технологій естетотерапії 

11 

11. ас. Макаренко Яна 
Миколаївна 

Довкілля 8 

 

104 студентів і магістрантів стаціонарного і заочного відділень беруть          
участь у роботі творчих лабораторій кафедр музики та хореографії, зокрема: 

– українського народного хору «Калина» (проф. Г.С. Левченко) -23; 

– камерного хору імені Павла Лиманського (ст. викл. С.М. Жмайло)-12 

– музичного центру «Вікторія» (ст. викл. С.В. Вовченко) - 7 

– вокального жіночого ансамблю «Свічадо» (ас. Н.М. Буць)- 14 



– народного ансамблю бального танцю «Грація» (доц. П.С. Горголь)-24 

– народного ансамблю «Весна» (ст. викл. Л.Б. Пригода)-28 

–  ансамблю сучасного балету «Марія» (ст. викл. М.М. Погрібняк) -10 

На кафедрі філологічних дисциплін і методик їх викладанняч працює         
творче наукове об’єднання «Слово»; на кафедрі образотворчого мистецтва –         
гурток «Художня фотографія» (доц. І.М. Мужикова). 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2018 р.          
№ 1364 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт        
з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р.» та відповідного розпорядження          
проректора з наукової роботи ПНПУ ім. В.Г. Короленка від 18 жовтня 2018 р. у        
листопаді 2018 року кафедрами психолого-педагогічного факультету було       
проведено перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та         
І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад. 

На кафедрах факультету було визначено членів журі, розроблено і         
запропоновано студентам конкурсні завдання, оформлено звітну документацію, в        
якій вказано: хід проведення олімпіади, склад журі, новації в організації та           
проведення студентської олімпіади, результати проведення, проаналізовано      
підготовку студентів до олімпіади, визначено конкурсі завдання, проаналізовано        
типові помилки студентів, перелік розділів, тем, питань, недостатньо засвоєних         
студентами, висловлено пропозиції щодо покращення організації та проведення        
студентських олімпіад, а також удосконалення роботи з обдарованою молоддю у          
навчально-виховному процесі факультету. 

Результати проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт такі: 

Кафедра спеціальної освіти і соціальної роботи 
1) Кафедра спеціальної освіти і соціальної роботи; 
2) Спеціальність «Спеціальна освіта»; 
3) Термін проведення 1-го етапу конкурсу наукових робіт – 18 листопада 2018           

року 
4) Кількість учасників I етапу – 25 студентів; 
5) Студенти, які рекомендовані до участі у II етапі:  

ПІП 

студента 

Курс, 

група 

Тема наукової  

роботи 

Науковий 

керівник 

Галузь 

знань, 



спеціальніст

ь 

Єланська 

Дар’я 

СО(лсп)-

51 

Формування 

комунікативних 

навичок у дітей   

дошкільного віку з   

розладами 

аутистичного 

спектру у процесі   

гри 

Кононова 

М.М. 

01 Освіта/  

Педагогіка 

016 

Спеціальна 

освіта 

Козаренко 

Діана 

СО(лсп)-

50 

Використання 

казкотерапії в  

розвитку зв’язного  

мовлення у дітей   

старшого 

дошкільного віку з   

ЗНМ III рівня 

Олефір О.І. 01 Освіта/  

Педагогіка 

016 

Спеціальна 

освіта 

Масляк 

Вероніка 

СО(лсп)-

50 

Формування 

міжособистісного 

спілкування у  

молодших школярів  

із ДЦП в умовах    

інклюзивного 

навчання  

Олефір О.І. 01 Освіта/  

Педагогіка 

016 

Спеціальна 

освіта 

              Склад журі конкурса:  

Голова журі : доктор. пед. наук, професор Пахомова Н.Г.  



Члени журі: канд. мед. наук, доцент Березан О.І., канд. психол. наук,           
доцент Кононова М.М.., канд пед. наук, ст. викл. Олефір О.І., канд мед. наук,             
доцент Петрушов А.В. 

Кафедра образотворчого мистецтва  

І етап Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт у галузі         
«Освітні, педагогічні науки» було проведено 29.10.18 р. в 14.40. в ауд. 413. 

Студенти, які рекомендовані до участі у II етапі:  

ПІП 

студента 

Курс, 

група 

Тема наукової  

роботи 

Науковий 

керівник 

Галузь знань,  

напрям 

підготовки 

/спеціальніст

ь 

Куца Тетяна ОМ-45 Методика вивчення  

традицій 

решетилівського 

рослинного 

килимарства у  

закладах загальної  

середньої освіти 

Чорнощоко

в А.Є. 

01 Освіта/  

Педагогіка 

Образотворче 

мистецтво 

Піскун 

Марина 

ОМ-45 Методика 

виконання сюжетної  

композиції у техніці   

витинанки на  

уроках 

образотворчого 

мистецтва 

Мужикова 

І.М. 

01 Освіта/  

Педагогіка 

Образотворче 

мистецтво 



Павлик Ольга  ОМ(дм)-5

3 

Методика вивчення  

решетилівської 

вишивки у закладах   

загальної середньої  

освіти 

Саєнко Т.В. 01 Освіта/  

Педагогіка 

014.12 

Середня освіта  

(Образотворче 

мистецтво) 

 

Працювала конкурсна комісія у складі: 

Чорнощоков А.Є. – Народний художник України, доцент, завідувач кафедри         
образотворчого мистецтва (голова журі); 

Мужикова І.М. – к. п. н., доцент кафедри образотворчого мистецтва; 

Саєнко Т.В. - к. п. н., доцент кафедри образотворчого мистецтва. 

Результати захисту наукових робіт: 

Куца Т. Ю. – І місце 

Піскун М. О. – ІІ місце 

Павлик О.В. – ІІІ місце 

Кафедра початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та 
методик їх викладання 

Кафедрою початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та        
методик їх викладання 23 жовтня 2018 року було проведено перший тур         
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності       
«Початкова освіта». Створено фахову комісію у складі: проф. Федій О.А.,         
доц. Гібалова Н.В., доц. Павленко Ю.Г.; підготовлено звіт за формою: 

1. Назва кафедри: Кафедра початкової освіти, природничих і математичних        
дисциплін та методик їх викладання. 

2. Назва галузі знань, спеціальності (спеціалізації): Початкова освіта. 

3. Кількість учасників І етапу: 3. 

1. Сіренко Віта (гр. ПО-515) 



2. Рябчун Катерина (гр. ПО-515) 
3. Шаповал Ілона (гр. ПО-216) 

4. Студенти рекомендовані до участі у ІІ етапі 

 

ПІП 
студента 

Курс, група Тема наукової 
роботи 

Науковий керівник Галузь знань, 
спеціальність 
(спеціалізація) 

Рябчун 
Катерина 
Василівна 

1 курс, 
ІІ магістерський 
рівень,  

гр. ПО-515 

Формування 
цифрового 
громадянства 
учнів початкової  
школи 

к. пед. н., 
доц. Процай Л. П. 

01 Освіта/  
Педагогіка 
Початкова 
освіта 

 

Кафедра дошкільної освіти 

І етап Конкурсу студентських наукових робіт відбувся за спеціальністю 012          
Дошкільна освіта. 

В конкурсі наукових робіт взяли участь студенти третього-четвертого        
курсів першого (бакалаврського) та першого-другого курсу другого       
(магістерського) освітніх рівнів.  

Студенти, які рекомендовані до участі у II етапі:  

ПІП студента Курс, 
група 

Тема наукової 
роботи 

Науковий 
керівник 

Галузь знань, 
спеціальність 
(спеціалізація

) 

Полякова 
Аліна 
Олександрівн
а 

ІV курс,  
ДВ-47 

Особливості 
комунікативно-мо
вленнєвого 
розвитку старших  
дошкільників 
засобами 
мультиплікаційни
х фільмів 

к.пед.н., доц.  
Зімакова Л.В. 

012 

Дошкільна 
освіта 

Для проведення І-го етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових        
робіт зі спеціальності «Дошкільна освіта» було створено фахову комісію у складі: 

проф. Гнізділова О.А. – голова робочої групи; 



доц. Ковалевська Н.В. 
доц. Зімакова Л.В. 
доц. Гришко О.І. 
доц. Пасічніченко А.В. 
доц. Карапузова І.В. 
доц. Вашак О.О. 
ст. викл. Бурсова С.С. 

До складу журі, які забезпечували перевірку робіт, увійшли: 

проф. Гнізділова О.А. – голова журі; 
доц. Пасічніченко А.В. 
доц. Карапузова І.В. 

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі        
спеціальності «Дошкільна освіта» були організовані і підбиті підсумки у жовтні          
2018 р.  

Хід проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт         
зі спеціальності «Дошкільна освіта»  
Учасниками конкурсу студентських наукових робіт ОР «бакалавр» були: 

Оністрат Анна Петрівна «Нетрадиційні засоби фізичного виховання в        
навчально-виховному процесі дошкільного закладу» (науковий керівник - проф.        
Гнізділова О.А.) 

Білуха Марина Володимирівна «Педагогічні умови формування самостійної       
рухової активності дошкільників засобами фізкультурного обладнання»      
(науковий керівник – ст.викл.Бурсова С.С.) 

Полякова Аліна Олександрівна «Особливості комунікативно-мовленнєвого     
розвитку старших дошкільників засобами мультиплікаційних фільмів» (науковий       
керівник – доц. Зімакова Л.В.) 

Учасниками конкурсу студентських наукових робіт ОР «магістр» були: 

Зозуля Анна Миколаївна «Ознайомлення дітей дошкільного віку з українським         
національним одягом різних етнічних груп» (науковий керівник – доц. Вашак          
О.О.) 

Йова Маргарита Анатоліївна «Особливості використання українських      
національних традицій у вихованні дітей дошкільного віку» (науковий керівник –          
доц. Манжелій Н.М.) 



Колісник Анастасія Петрівна «Педагогічні умови взаємодії дошкільного       
навчального закладу і сім'ї у фізичному розвитку дошкільників» (науковий         
керівник – доц. Пасічніченко А.В.) 

Кошляк Альона Павлівна «Навчання дітей дошкільного віку розв’язуванню        
арифметичних задач на заняттях з математики у сучасному ДНЗ» (науковий          
керівник – доц. Гришко О.І.) 

Кафедра музики 
23 жовтня 2018 року на кафедрі музики проведено конкурс наукових робіт           

студентів денної та заочної форм навчання. У конкурсі брали участь понад           
20 конкурсантів. 

Тема конкурсу: «Загальна мистецька освіта особистості в контексті Нової         
української школи».  

Голова журі конкурсу – завідувач кафедри музики       
ПНПУ імені В. Г. Короленка, професор, заслужений діяч мистецтв України      
Григорій Семенович Левченко. 

Журі конкурсу – доктор педагогічних наук, професор кафедри музики         
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка     
Сулаєва Наталія Вікторівна; 

– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Полтавського        
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Лобач Олена      
Олександрівна; 
– кандидат педагогічних наук, асистент кафедри музики Полтавського        
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Гринь Юлія      
Миколаївна. 

Студенти, які рекомендовані до участі у II етапі:  

ПІП 
студента 

Курс, 
група 

Тема наукової роботи Галузь 
знань, 

напрям 
підготовки 
/спеціальніс

ть 

Прядка 

Альона 

М – 42 Музично-ритмічні рухи –   

форма комунікативної  

діяльності на уроках музики 

Музичне 

мистецтво 



Коваленко 

Анастасія 

М – 42 Специфіка організації сімейних   

мистецьких колективів 

Музичне 

мистецтво 

Шевченко 

Віталій 

М – 42 Студія українського народного   

хору «Калина» – ефективний    

шлях профорієнтаційної роботи 

Музичне 

мистецтво 

 

За результатами конкурсу наукових робіт визначено переможців: 

І місце – Прядка Альона; 
ІІ місце – Коваленко Анастасія; 

ІІІ місце – Шевченко Віталій. 
Кафедра психології 

1) Кафедра психології; 
2) Спеціальність «Психологія»; 
3) Термін проведення 1-го етапу конкурсу наукових робіт – 18 листопада 2018 

року; 
4) Кількість учасників І етапу – 5 студентів; 
5) Студенти, які рекомендовані до участі у ІІ етапі: 

ПІП студента Курс, група Тема 
наукової 
роботи 

Науковий 
керівник 

Галузь 
знань, 

спеціальніст
ь 

Шаповал 
Марина 

Олександрівн
а 

ПП(во)-511 Якісне 
дослідження 
світогляду 
осіб 
юнацького 
віку 

Канд. психол. 
наук, доцент 
Тітов І.Г. 

05 Соціальні 
та поведінкові 
науки/ 

053 
Психологія 

 

Склад журі:  

Голова журі: доктор психологічних наук, професор Седих К.В. 



Члени журі: кандидат психологічних наук, доцент Тітов І.Г., кандидат         
психологічних наук, доцент Мирошник О.Г., кандидат психологічних наук,        
старший викладач Мишко Н.М. 

З метою якісної підготовки до участі у Всеукраїнських студентських         
олімпіадах у 2018/2019 н.р кафедрою початкової освіти, природничих і        
математичних дисциплін та методик їх викладання 15 листопада 2018 року було         
проведено І етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності       
«Початкова освіта». 

Робота здійснювалася в такій послідовності: 

1. Створено робочу групу для розробки завдань та журі, які забезпечили          
перевірку робіт; 

2. Організовано виконання завдань студентами спеціальності     
«Початкова освіта»; 

3. Здійснено перевірку робіт й визначено претендентів на участь у ІІ турі          
Всеукраїнської олімпіади з «Початкової освіти»; 

4. Підготовлено звіт про результати І туру олімпіади. 
До складу робочої групи для розробки завдань та перевірки робіт (журі)           

увійшли викладачі, які забезпечують професійну підготовку студентів       
спеціальності «Початкова освіта»: 

проф. Федій О.А. – голова робочої групи; 

доц. Степаненко Н.С.; 

проф. Карапузова Н.Д.; 

доц. Гібалова Н.В.; 

доц. Починок Є.А., 

доц. Процай Л.П., 

доц. Олійник С.П.; 

доц. Павленко Ю.Г.; 

ст. викл. Мірошніченко Т.В. 

ас. Кулімова Ю.Г. 

ас. Макаренко Я.М. 

Учасникам олімпіади були запропоновані завдання трьох рівнів, а саме: 



І рівень – тестові завдання закритої форми з педагогіки, спрямовані на          
відтворення фахових теоретичних знань. 

ІІ рівень – практичні завдання з основних методик освітніх галузей         
початкової освіти, спрямовані на відтворення фахових теоретичних знань та         
практичних умінь. 

ІІІ рівень – моделювання фрагменту освітньої діяльності за попередньо        
розробленим конспектом. 

 

Список переможців олімпіади. 

№ ПІП 
студента 

Група Бали Місце 

1. Борисенко 
Тетяна  

ПН-417 93 І 

2. Топчій 
Наталія 

ПО-515 91 IІ 

3. Сторчак 
Антон  

ПО-121 85 IІІ 

 

Студенти рекомендовані до участі у 
ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади  

зі спеціальності «Дошкільна освіта» (2018 р.) 
 

ПІП студента Курс, 
група 

Освітній 
рівень 

Галузь знань, 
спеціальність 
(спеціалізація) 

Полякова Аліна 

Кравченко Дарія 

ДВ-47 

ДВ-46 

бакалавр 012 Дошкільна освіта 

Кобзій Альона 

Іванова Аліна 

ДО-55 

ДО-56 

магістр 012 Дошкільна освіта 

 



У І етапі ї студентської олімпіади взяли участь 14 представників з різних            
курсів навчання за спеціальністю Соціальна робота. 

І місце – Лобанова Влада, Литвиненко Марина (СП-48)  

ІІ місце – Борсук Тетяна, Шеремет Вікторія (СП-48) 

ІІІ місце –  Котелевець Тетяна (СП-48)  

Олімпіада з психологічних дисциплін є постійно діючою на факультеті         
системою заходів, що мають на меті виявлення здібної студентської молоді,          
зорієнтованої на професійну діяльність у сфері практичної психології. Вона         
дозволяє виявити інтелектуальний та творчий потенціал студентів, здійснити        
поточний контроль за ходом засвоєння ними психологічних знань, намітити         
шляхи вдосконалення навчальної та професійної підготовки майбутніх       
психологів. 

До участі в олімпіаді з фахових дисциплін 29.10-5.11.2018 р. залучено 18          
студентів старших курсів та магістрантів психолого-педагогічного факультету       
денної форми навчання. 

З метою виявлення рівня теоретичної і практичної підготовки студентів з          
психологічних дисциплін, а також їх професійної підготовки до майбутньої         
практичної діяльності, робочою групою у складі доц. Тітова І.Г. (голова робочої         
групи), доц. Гончарової Н.О., доц. Коваленко О.Г., доц. Мирошник О.Г.,    
доц. Харченко А.С. розроблено пакет конкурсних завдань. 

Журі у складі доц. Седих К.В. (голова журі), доц. Тітова І.Г.,        
доц. Гончарової Н.О. визначено критерії оцінювання письмових робіт: точність       
відповіді, повнота та послідовність викладу, посилання на спеціальну        
науково-методичну літературу, творче застосування набутих знань, оптимальність       
запропонованих шляхів і методів розв’язання психолого-педагогічних завдань,       
уміння пов’язувати теорію з практикою у відповідності до вимог, які стоять перед            
сучасною практичною психологією. 

Список переможців олімпіади 

№ Прізвище студента Група Бали Місце 

1. Дудник Юлія ПП-411 94 І 

2. Антонюк Ірина П(во)-511 92 IІ 



3. Писаренко Анжела ПП-411 90 ІІІ 

4. Дубина Юля ПП-413 85 ІV 

5. Компанець Тетяна ПП-413 82 V 

6. Дроздова Леся П(во)-511 80 VІ 

7. Громак Любава ПП-412 75 VІІ 

8.  Макуха Вікторія ПП-412 72 VІІІ 

9. Ромашко Наталія ПП-413 70 ІХ 

10. Ющенко Аліна П(во)-511 69 Х 

11. Суткова Вікторія ПП-412 67 ХІ 

12. Капустян Світлана ПП-413 65 ХІІ 

13. Стецович Альона П(во)-511 63 ХІІІ 

14. Шаповал Марина П(во)-511 60 ХІV 

15. Мхеян Роза П(во)-511 57 ХV 

16 Щуковська Аліса П(во)-511 55 ХVІ 

17. Воронцова Ольга П(во)-511 53 ХVІІ 

18. Ганзенко Ярина П(во)-511 50 ХVІІІ 

 

30.10.2018, на психолого-педагогічному факультеті, кафедрі образотворчого      
мистецтва, ауд. 415, 14.40 – 17.40 відбувся І етап олімпіади з живопису 
Склад журі: 

− Народний художник України, доцент, завідувач кафедри Чорнощоков       
А.Є. (голова журі); 

− доцент Тарасенко О.К. (член журі); 
− доцент Бабенко О.О. (член журі) 
Переможці олімпіади: 

1 місце – Койло Я.М. 

2 місце – Теслюк Д.С. 



3 місце – Логвиненко А.С. 

Результати проведення І-го етапу студентської олімпіади зі спеціальності        
«Спеціальна освіта» (8 листопада 2018 року)  

 До складу журі увійшли 

Голова журі : доктор. пед. наук, професор Пахомова Н.Г. 

Члени журі: канд. мед. наук, доцент Березан О.І., канд. психол. наук,           
доцент Кононова М.М., канд пед. наук, ст. викл. Олефір О.І., канд мед. наук,             
доцент Петрушов А.В. 

І місце –  Іващенко А. (СО(дсп)-61);  

ІІ місце – Масляк В.(СО(лсп)-50), Єланська Д. (СО(лсп)-51),  

ІІІ місце – Козаренко Д. (СО(лсп)-50), Федорченко І. (ДФ-41). 

 

28 листопада 2018 року кафедрою музики проведений І тур конкурсу          
виконавської майстерності «AD LIBITUM». У конкурсі взяли участь усі студенти          
музичних груп денної та заочної форми навчання, а саме: (М(до)- 131; М(до)- 22;           
М(по)-14; М-32; М-42; М(до)-54; М-26; М(по)-56) по класу: фортепіано, баяна,          
акордеона та постановки голосу.  

Комісією у складі викладачів кафедри музики визначені переможці та         
рекомендовані взяти участь у ІІ турі конкурсу. 

Основний музичний інструмент 

Фортепіано 

Клас доц. Ірклієнко В. С. 

1. Ключка Олександра (М-32) 

муз. С. Рахманікнова Картинка «Поема». 

2. Коростельова Альона (М-26) 

муз. Ф. Шопена Ноктюрн № 20. 
3. Вишегородська Яна (М-32) 

муз. З. Фібіх Поема 



4. Куценко Владислава (М(по)-56) 

муз. Е. Дікапуа Поема 

5. Медяник Євгенія (М(до)-54) 

муз. Шуберта Інтермеццо № 1 мі-мажор 

Клас ст. викл. Глушкової С. І. 

1. Коляда Вікторія (М-42) 
муз. Р. Глієр Прелюдія 

2. Крамар Тетяна (М(до)-54) 
муз. Я. Вайсбурда Прелюд 

3. Суботіна Каріна (М(до)-54) 
муз. Г. Классен Музичний ескіз № 13 

4. Ананеко Альона (М(до)-22) 
муз. Білаченко Варіації на тему української народної пісні 

Клас асист. Трохименко А. О. 

1. Ткаченко Катерина (М-32) 

муз. Є. Дога Сонет 

Баян, акордеон 

Клас ст. викл. Яковлева В. П. 

1. Вознюк Владислав (М-32) 

муз. А. Скрябін Поема 

2. Шевченко В. (М-42) 

муз. Ю. Жиро «Під небом Прижу» 
3. Білан Анна (М(до)-131) 

муз. І. С. Бах Прелюдія соль-мажор» 

4. Рибак Михайло (М(до)-131)  

муз. Дербенко «Гармоніст грає джаз» 

 



Постановка голосу 

Клас ст. викл. Ремезової Н. М. 

1. Караман Вікторія (М-42) 
«Між нами спалено мости» муз. О. Білаша, сл. П. Голобородька 
2. Вишегородська Яна (М-32) 
«Ой заграйте, музики» Укр. нар пісня в обр. Г. Майбороди 
3. Задула Юлія (М-32) 
«Моя ти земле, калиново» муз. А. Пашкевича, сл. П. Яремчук 
 

 
Клас ст. викл. Жмайла С. М. 

1. Єфремова Євгенія (М-42) 

Каватина Керубіно з опери «Весілля Фігаро» 

2. Дорошенко Валерія (М-26) 

«Гудуть вітри» муз. О. Герасименко, сл. С. Чередніченка 
 

Клас асист. Подворної С. О. 
1. Вокальне тріо у складі: Солдатової Дар’ї (М-62), Карась Тетяни 

(М(по)-56), Коваленко Анастасії (М-42). 

«Ніч над Карпатами» музика і слова А. Кос-Анатольського 
 

Клас доц. Лобач О. О. 
1. Веклич Юрій (М(до)-22) 

Пісня Тараса муз. М. Лисенка із опери «Тарас Бульба» 

2. Непийвода Олексій (М(до)-22) 

Укр. народ. пісня «По діброві вітер віє» 

 

Клас ст. викл. Вовченка С. В. 
1. Прищепа Валерій (М(до)-22) 

«Ясени» муз. О. Білаша, сл. М. Ткача 

2. Шепель Аліна (М-36) 

«Якби я вміла вишивать» муз. Н. Андрієвської, сл. А. Реви 



 
Клас ас. Гринь Ю. М. 

1. Ляшенко Ірина (М(по)-14) 
«Ой у полі три тополі» укр. нар. пісня в обр. О. Винокура 
2. Гвоздик Володимир (М-26) 
«Казав мені батько» укр. нар пісня в обр. М. Лисенка  
3. Ващенко Аліна (М-22) 

«Галичанка» муз. І. Шамо, сл. П. Гайдамаки 

На кожній кафедрі зі складу викладачів було створено робочі групи, які           
готували студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських          
наукових робіт.  

Результати участі студентів у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу         
студентських наукових робіт такі: Козаренко Діана (Науковий керівник: доц.         
Олефір О. І.) нагороджена дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу        
студентський наукових робіт у 2018-2019 н.р. зі спеціальності «Спеціальна освіта          
(за нозологіями)» (м. Київ, 26 березня 2019 р.); Єланська Дарина (Науковий           
керівний: доц. Кононова М. М.) нагороджена грамотою за актуальність наукового          
дослідження Всеукраїнського конкурсу студентський наукових робіт у 2018-2019        
н.р. зі спеціальності «Спеціальна освіта (за нозологіями)» (м. Київ, 26 березня           
2019 р.); Полякова Аліна (Науковий керівник: доц. Зімакова Л. В.) нагороджена           
дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з         
природничих, технічних та гуманітарних наук 2018-2019 н.р. за спеціальністю         
«Дошкільна освіта» (18-19 квітня 2019 р., м. Бердянськ); Рябчун Катерина          
(Науковий керівник: доц. Процай Л. П.) нагороджена дипломом І ступеня за І            
місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності         
«Початкова освіта» (23 квітня 2019 р., м. Вінниця). 

На кафедрах було створено робочі групи з підготовки студентів до ІІ етапу            
Всеукраїнських предметних олімпіад. Викладачі активно попрацювали з       
студентами в тому маємо прекрасні результати участів студентів у ІІ етапі           
Всеукраїнських предметних олімпіад. Так, Василенко Микита нагороджений       
дипломом Лауреата І ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади зі        
спеціальності «Хореографія» (9-12 квітня, 2019 р., м. Одеса); Єланська Дарина          
нагороджена дипломом ІІ ступеня учасника ІІ етапу XIV Всеукраїнської        
студентської олімпіади зі спеціальності 016 Спеціальна освіта (18-19 квітня 2019          
р., м. Суми); Кіяшко Анна нагороджена грамотою за прикладну спрямованість          
дослідження учасника ІІ етапу XIV Всеукраїнської студентської олімпіади зі         
спеціальності 016 Спеціальна освіта (18-19 квітня 2019 р., м. Суми); Топчій           



Наталія нагороджена грамотою за кращий урок трудового навчання на         
Всеукраїнській студентській олімпіади з Початкової освіти (квітень 2019 р.,         
м. Кам’янець-Подільський); Ключка Олександра нагороджена грамотою за високу       
виконавську майстерність у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі         
спеціальності «Музичне мистецтво» (17-19 квітня 2019 р., м. Кропивницький);         
Вишегородська Яніна нагороджена грамотою за високу виконавську майстерність        
у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Музичне         
мистецтво» (17-19 квітня 2019 р., м. Кропивницький); Кірєєва Єлизавета-Таїсія         
нагороджена грамотою ІІ Міжнародного конкурсу молодих балетмейстерів (20        
квітня 2019 р., м. Київ). 

Студенти і магістранти взяли активну участь у міжнародних,        
всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, семінарах,     
дискусійних круглих столах, педагогічних читаннях (див. план проведення        
конференцій, семінарів, педагогічних читань у 2018-2019 навчальному році). 

12-13 березня 2019 року на базі психолого-педагогічного факультету ПНПУ         
імені В. Г. Короленка відбулася ХІV Міжнародна студентська науково-практична       
конференція “Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика”,        
яка внесена у перелік МОН МС України.  

Загальна кількість учасників: 223 особи; Греція – 1; Словенія – 1; Литва –             
1; Ізраїль –1; Австралія –1; США – 1; інших міст України – 12 осіб. 

Учасниками конференції були студенти, магістранти та аспіранти, зокрема,        
студентів – 127, магістрантів – 88, аспірантів – 8. 

Перелік навчальних закладів, які взяли участь у конференції: 
− Університет Матея Бела (Словенія) 
− Університет Західної Австралії 
− Університет Каліфорнії, Санта-Крус 
− Герцлійський коледж (Ізраїль) 
− Вільнюський університет (Литва)  
− Національний каподістріанський університет Афін (Греція) 
− Київський національний лінгвістичний університет 
− Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка 
− Центральноукраїнський державний педагогічний університет    

імені В. Винниченка 
− Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
− Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Мета конференції: узагальнити та апробувати результати      
науково-дослідницької діяльності студентів і магістрантів з актуальних проблем        
сучасної освіти, активізувати науково-дослідницьку діяльність майбутніх фахівців       



в умовах модернізації систем освіти, інтеграції вітчизняної освіти до         
європейського та світового освітніх просторів. 

Тематичні напрями роботи конференції: 
1. Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації. 
2. Інноваційний потенціал початкової освіти в умовах інформаційного суспільства. 
3. Образотворча освіта: історія, сьогодення, перспективи.  
4. Хореографічне мистецтво в умовах взаємопроникнення світових культур: теорія,         

історія й сучасність, практика. 
5. Сучасні технології мовленнєвого розвитку особистості. 
6. Соціально-педагогічна та корекційно-реабілітаційна робота: реалії і перспективи. 
7. Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах освітнього простору. 
8. Музична освіта й виховання: традиції та інновації. 

У процесі проведення конференції майбутні науковці взяли участь у роботі          
наукової студії «Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації», круглого столу         
«Сучасні технології мовленнєвого розвитку особистості», мистецької вітальні       
«Образотворча освіта: історія, сьогодення, перспективи», науково-практичного      
семінару «Інноваційний потенціал початкової освіти в умовах інформаційного        
суспільства», науково-методичного семінару«Соціально-педагогічна та    
корекційно-реабілітаційна робота: реалії і перспективи», дискусійного круглого       
столу «Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах освітнього простору»,         
творчої лабораторії «Музична освіта й виховання: традиції та інновації»,         
хореографічної майстерні «Хореографічне мистецтво в умовах      
взаємопроникнення світових культур: теорія,  історія  й  сучасність,  практика». 

Щорічно у вересні на факультеті кафедрою філологічних дисциплін і         
методик їх викладання було проведено філологічні читання, присвячені дню         
народження В.О.Сухомлинського "Без поваги, без любові до рідного слова не          
може бути ні всебічної людської вихованості, ні духовної культури" (28-29          
вересня 2018 року). З цікавими, змістовними доповідями виступили викладачі         
кафедри та 42 студенти і магістранти психолого-педагогічного факультету.  

Також активну участь беруть студенти психолого-педагогічного факультету і        
в роботі творчих лабораторій. Подаємо звіт творчих лабораторій        
психолого-педагогічного факультету. 

 

 
НАЕМЦ «Вікторія»  

 
Концертна діяльність  

13.01.19 р. Участь солістів НАЕМЦ «Вікторія» у прямому ефірі телекомпанії         
«Лтава» Музичний екіпаж з Оленою Нікіфоренко.(30 хв.) 



15.02.19 р. Концерт НАЕМЦ «Вікторія» м. Решетилівка, присвячений героям       
Авганцям. 
6.03.19 р.-7.03.19 р. Концерти НАЕМЦ «Вікторія» до 8 березня у психлікарні та          
обласній лікарні. М. Полтава. 
24.04.19 р. Участь НАЕМЦ «Вікторія» у обласному заключному гала - концерті          
конкурсу «Студентська весна 2019» 
19.05.19 р. Участь солістів НАЕМЦ «Вікторія» у концертній програмі,        
присвяченій річниці дитячої вокальної студії «Домінус». м. Полтава. Концертна        
зала театру ляльок. 
24.05.19 р. Участь НАЕМЦ «Вікторія» у концертній програмі телевізійного        
проекту Олени Нікіфоренко «Музичний дворик». Полтава. ТВ «Лтава». 
26.05.19 р. Участь соліста НАЕМЦ «Вікторія» Андрія Хмари у всеукраїнському         
благодійному концерті «Серця до серця» 

 
Участь у конкурсах та фестивалях 

7.04.19 р. Участь соліста НАЕМЦ «Вікторія» Андрія Хмари у всеукраїнському         
конкурсі «Калиновий оберіг». м. Красноград. 1 місце. 
13.04.19 р. Участь соліста НАЕМЦ «Вікторія» Андрія Хмари у всеукраїнському         
конкурсі «Голос міста» 
11.05.19 р. Участь соліста НАЕМЦ «Вікторія» Андрія Хмари у всеукраїнському         
конкурсі «Мамина сорочка» м. Полтава. 1 місце. 
8.06.19 р-9.06.19 р. Участь солістів НАЕМЦ «Вікторія» у міжнародному фестивалі        
«Полтавська галушка» м. Полтава. 

 

Народний аматорський ансамбль «Свічадо» 
Упродовж 2018-2019 навчального року колективом було здійснено концертні 

виступи на: 

1. Обласному міжвузівському мистецькому фестивалі-конкурсі «Студентська 
весна-2019» (10.04.2019; Полтавський академічний музично-драматичний театр 
імені М.В. Гоголя); лауреати І ступеня. 

2. Гала-концерті обласного міжвузівського мистецького фестивалю-конкурсу      
«Студентська весна-2019» (23.04.2019; Міський будинок культури). 

3. Атестаційному екзамені з академічної підготовки («Хорове диригування»)        
студентів ІV курсу денної форми навчання зі спеціальності 6.0202040 Музичне          
мистецтво (24.04.2019; ПНПУ імені В.Г. Короленка). 

 
Український народний хор «Калина»  

Кількість учасників  – 86 
1. Участь у мистецьких фестивалях та конкурсах 



№ 

з/
п 

Назва фестивалю чи конкурсу 

(вказати рівень – міський, обласний, 
всеукраїнський, міжнародний) 

Дата 

та місце 
проведення 

Результати 
участі 

(диплом 
учасника, 
призове 
місце) 

Кількість 
учасників 
–представ
ників 
колективу 

1. Обласний міжвузівський  
фестиваль-конкурс «Студентська весна   
2019 

10 квітня, 

м. Полтава 

Диплом І 
ступеня 

83 

2. І відкритий фестиваль-конкурс 
хореографічного мистецтва «Візерунки 
народного танцю» в рамках ІІ 
Міжнародного фестивалю «Полтавська 
галушка» 

8 червня, 
м. Полтава 

Диплом 14 

2. Участь у факультетських та загальноуніверситетських виховних заходах 
№ 
з/
п 

Назва заходу Дата 

1. Святкова програма до Дня працівників освіти 4 жовтня 

2. Вітальний концерт Українського народного хору «Калина» з 
нагоди різдвяних свят 

12 грудня 

3. Творчий вечір ректора ПНПУ імені В. г . Короленка Степаненка          
М. І. 

16 жовтня 

3.  Участь у концертних програмах міста та області 
№ 
з/
п 

Назва заходу Дата 

1. Арт-проект «Полтава вишивана» 22 вересня 

2. Зустріч  влади м. Полтава з офіційною делегацією міст Фільдера 
(Німеччина) 

3 жовтня 

3. Святковий концерт з нагоди 40-річчя Українського народного 
хору «Калина» в рамках Дня Європи в Україні 

18 травня 

Камерний хор імені П. Т. Лиманського  



«Посвята у студенти» ПД «Листопад» 1 вересня 2018 р. 

1. Участь «Різдвяному концерті» ПД Листопад 8 січня 2019 р. 

2. Участь у щорічному фестивалі-конкурсі «Студентська весна 2019» 

3. Виконання програми державного екзамену з диригування групи М-42        

кафедри музики. 

 

Народний ансамбль сучасного балету "Марія"  

1. Презентація авторських хореографічних творів художнього керівника і 
балетмейстера М. М. Погребняк у виконанні учасників ансамблю на конкурсах, 
фестивалях, культурно- мистецьких проектах міста, області, країни: 

--  концертна програма з нагоди "Дня знань" (1.09.2018); 

-- авторське хореографічне оформлення сольного концерту "Ефект Метелика" 
солістки Полтавської обласної філармонії Лідії Кретової (5.09.2018); 

-- участь у відеозйомці про психолого-педагогічний факультет (20.09.2018); 

-- всеукраїнський фестиваль театрів малих форм (м. Гадяч,  29-30.2018); 

-- культурно-мистецький проект "       "(3.10.2018); 

-- концертна програма, присвячена 100-річчю факультету технологій та дизайну 
(8.10.2018); 

-- концертна програма з нагоди "Дня захистника вітчизни" (11.10.2018); 

-- Natalia Skorulska international Dance Assembly (м. Житомир,  3-6.11.2018) -- 
Звання лауреатів II та III премій у номінації "професіонали, танець "модерн""; 
звання дипломантів у номінації " професіонали,  неокласичний танець"; 

-- авторське хореографічне оформлення Новорічної казки (20.12.2018); 

-- авторське хореографічне оформлення вокального виступу солістки Полтавської 
обласної філармонії Л.  Кретової в обласному культурно-мистецькому проекті 
"Пісні Євробачення" (21.01.2019); 

-- авторське хореографічне оформлення вокальних виступів солісток Полтавської 
обласної філармонії в мистецькому проекті "Хіти року" (12.03.2019); 



-- обласний міжвузівський конкурс-фестиваль "Студентська весна-2019"  - 
Диплом I ступеня (10.04.2019); 

-- обласний фестиваль духовної музики з нагоди свята " Великодня" з 
благословення митрополита Полтавського і Миргородського Филипа (7.05.2019) - 
Грамота митрополита Филипа ; 

-- концертна програма з нагоди 100-річчя природничого факультету (30.05.2019); 

--  культурно -мистецький проект "Ректорський бал" (5.06.2019). 

2. Презентація авторських хореографічних творів студентів --учасників народного 
ансамблю сучасного балету "Марія" на міжнародній хореографічній ассамблеї 
імені Наталії Скорульської (Житомир, 3-6.11.2018) -- звання лауреата II премії у 
номінації " професіонали,  танець "модерн"" ( Ляхович Євген, гр. ХМ-59); звання 
дипломанта у номінації " професіонали,  неокласичний танець (Реутова Марія, гр. 
ХМ-54) --викладач дисципліни " Мистецтво балетмейстера" - Погребняк М. М.  

3. Участь студентів - учасників ансамблю у майстер- класах з класичного танцю 
прими - балерини Національної Опери України ім Т. Шевченка,  Народної 
артистки України Катерини Кухар і прем'єра Національної опери України ім Т. 
Шевченка,  заслуженого артиста України Олександра Стоянова (отримано 
сертифікати - 11 чоловік). 

4. Подано заяви на реєстрацію авторського права на хореографічні твори 
кандидата мистецтвознавства,  доцента Погребняк М. М. (20.04.2019). 

5. Робота у складі жюрі всеукраїнських хореографічних конкурсів ( Погребняк М. 
М.) -- III відкритому конкурсі- фестивалі танцювальних ретро-клубів (Полтава, 
11.05.2019); VI всеукраїнському фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва 
"DKDance" (Харьків, 25.05.2019). 

6. Прийнято до членів Міжнародної Ради Танцю при ЮНЕСКО (Погребняк 
Марина Миколаївна). 

 
Народний ансамбль бального танцю «Грація»  

(керівник заслужений працівник культури України, доцент Горголь П.С.) 
1. Учасників «Грація» 17 чол. (з них: 6 студентів І курсу, 2 студентів ІІ курсу, 3                
студентів ІІІ курсу, 5 чол. ІV курсу,  1 студенти V курсу) 
2. Участь у мистецьких фестивалях та конкурсах 



№ 
п/
п 

Назва фестивалю чи   
конкурсу 
(вказати рівень – міський,    
обласний, всеукраїнський,  
міжнародний 

Дата та  
місце 
проведення 

Результати участі  
(диплом учасника,  
призове місце) 

Кількість 
учасників –  
представник
ів колективу) 

1. 
 
 
 
 

Відкритий чемпіонат  
світу, Китай (Миронець   
Віталій, керівник  
П.С. Горголь). 

2018,  
м. Полтава 
 

I місце 
(європейська 
програма) 

1 
 

 

 
3. Участь у факультетських та загально університетських виховних заходах 

№ 
п/
п 

Назва заходу Дата 

1 Участь у концертній програмі до дня працівників освіти жовтень, 
2018 р. 

2 Свято «Вітання першокурсників» ПД «Листопад» ; липень, 2018 
3 Концерт до Дня студента ВАЗ ; листопад, 

2018 
4 Участь у дні відкритих дверей ПНПУ імені В.Г. Короленка вересень-лист

опад,2018  
5 Участь народного ансамблю спортивного бального танцю      

«Грація» у відкритих концертних програмах  груп  Х-39 
грудень, 2018 

6 Участь народного ансамблю спортивного бального танцю      
«Грація» у концертній програмі «Новорічна ялинка» 

грудень , 
2018 

 
4. Участь у концертних програмах міста та області  

№ 
п/
п 

Назва заходу Дата 

1 Показові виступи народного ансамблю спортивного бального      
танцю «Грація» у обласному хореографічному фестивалі      
«Осіння зустріч» (м. Полтава) 

жовтень, 2018  

2 Участь у концертній програмі «Наша єдина студентська       
родина» 

листопад, 
2018 



3 Участь учасників народного ансамблю спортивного бального      
танцю «Грація» з показовими виступами у обласному конкурсі        
«Красуня Полтави» 

грудень, 
2018 

4 Обласний фестиваль бального танцю «Зимова казка - 2018»        
м. Полтава); 

грудень, 
2018 

5 Міський благодійний бал  листопад 2018 
6 
7 

Відкриті змагання зі спортивних танців «Кубок Полтави» 
 
Відкриті змагання зі спортивних танців «Гран-прі Полтавщини» 

вересень 2018 
квітень 2019 

 
Робота в жюрі Горголь П.С.: 
- Відкриті змагання зі спортивних танців «Кубок Полтави», вересень 2018; 
-Відкриті змагання зі спортивних танців м.Дніпропетровськ, листопад 2018; 
- Відкриті змагання зі спортивних танців «Пам`яті О. Літвінова» м.Харків          
листопад 2018; 
- Відкриті змагання зі спортивних танців «Дует» м. Полтава, лютий 2019; 
- Відкриті змагання зі спортивних танців «Парад надій» м.Київ, лютий 2019; 
- Відкриті змагання зі спортивних танців пам`яті Олега Рагуліна м. Полтава,           
березень 2019; 
- Відкриті змагання зі спортивних танців «Кубок Полтавщини», березень 2019; 
- Міжнародний хореографічний фестиваль-конкурс «Танець скликає друзів» м.        
Кривий Ріг, квітень 2019; 
- Відкриті змагання зі спортивних танців «Гран-прі Полтавщини», квітень 2019 р.           
м. Полтава; 
- Чемпіонат Ради української танцювальної асоціації  м.Запоріжжя, травень 2019; 
- Відкриті змагання зі спортивних танців «Кубок курорту Миргород» червень          
2019; 
- Відкриті змагання зі спортивних танців «Elite dance festival» м.Одеса, червень           
2019; 
- Відкриті змагання зі спортивних танців «Кубок чорного моря» м. Скадовськ,           
червень 2019. 
 

Список  спільних публікацій студентів, магістрантів та викладачів 
психолого-педагогічного факультету за 2018-2019 навчальний рік 



№                               Назва  Кількість 
сторінок 

Кількіст
ь 
аркушів 

1. Формування сучасного освітнього середовища: 
теорія і практика. Збірник наукових праць. 
–Полтава:  ПНПУ, 2019. 

236 10 

2. Ампілогова О. І., Методичні основи виконання      
портрету у контражурі: Методичні рекомендації     
для студентів спеціальності 014 Середня освіта      
(Образотворче мистецтво) / А. Є. Чорнощоков, О.       
І. Ампілогова. - Полтава: ПНПУ, 2018.  

36  1,5 

3. аренко О. Л. Художня технологія виконання      
меморіальної дошки: Методичні рекомендації    
для студентів спеціальності 014 Середня освіта      
(Образотворче мистецтво) / О. К Тарасенко, О.Л.       
Бондаренко.   Полтава: ПНПУ, 2018.  

43  1,8 

4. янська А. А. Методика декорування елементів      
інтер’єру петриківським розписом: Методичні    
рекомендації для студентів спеціальності 014     
Середня освіта (Образотворче мистецтво) / О. К       
Тарасенко, А. А. Волнянська. Полтава: ПНПУ,      
2018.  

40  1,7 

5. ань Ю. Ю. Методика декорування сучасного одягу       
традиційною вишивкою хрестиком: Методичні    
основи виконання портрету у контражурі:     
Методичні рекомендації для студентів    
спеціальності 014 Середня освіта (Образотворче     
мистецтво) / Т. В. Саєнко, Ю. Ю. Горбань.        
Полтава: ПНПУ, 2018.  

70 2,9 

6. ик З. С. Мариністичний живопис     
мистецько-педагогічний аспект: Методичні   
рекомендації для студентів спеціальності 014     
Середня освіта (Образотворче мистецтво) / А. Є.       
Чорнощоков, З. С. Здорик. Полтава: ПНПУ,      
2018.  

36  1,5 

 

7. ова А. О. Методика декорування комплекту меблів       
технікою полтавського розпису: Методичні    
рекомендації для студентів спеціальності 014     
Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Ю. А.       
Мохірєва, А. О. Кіркова.   Полтава: ПНПУ, 2018.  

75  3,1 

8. стник О. Ю. Методика вивчення живопису      
пейзажистів Полтавщини з майбутніми    
учителями образотворчого мистецтва: Методичні    

42  1,8 



рекомендації для студентів спеціальності 014     
Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Ю.А.      
Мохірєва, О. Ю. Капустник. – Полтава: ПНПУ,       
2018.  

9. уха А.В Станковий твір в матеріалі: Курс лекцій        
для студентів спеціальності 014 Середня освіта      
(Образотворче мистецтво) / О. К. Тарасенко, А.       
В. Макуха. – Полтава:ПНПУ, 2018.  

32  1,3 

10. кова А. І. Живописний натюрморт та методика       
його виконання олійними фарбами:Методичні    
рекомендації для студентів спеціальності 014     
Середня освіта (Образотворче мистецтво) / О. К.       
Тарасенко, А. І. Новікова. – Полтава: ПНПУ,       
2018.  

80  3,3 

11. енко М. С. Петриківський розпис     
мистецько-педагогічний аспект: Методичні   
рекомендації для студентів спеціальності 014     
Середня освіта (Образотворче мистецтво) / І. М.       
Мужикова, М. С. Пітченко. Полтава: ПНПУ,      
2018.  

26  1 

12. н Т. О. Методика оздоблення народної іграшки       
технікою полтавського розпису: Методичні    
рекомендації для студентів спеціальності 014     
Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Ю. А.       
Мохірєва, О.Т. Фісун. – Полтава: ПНПУ, 2018.  

48  2 

13. о Г. В. Методика декорування традиційної      
української сорочки технікою гладі Методичні     
рекомендації для студентів спеціальності 014     
Середня освіта (Образотворче мистецтво) / Т. В.       
Саєнко, Г. В. Юрко.   Полтава: ПНПУ, 2018.  

73 3 

14. игар М.С. Сутність національно-патріотичного    
виховання дошкільників як компонента виховної     
системи // Проблеми освіти : зб. наук. праць.        
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Київ,      
2018. Вип. 89. (науковий керівник: проф.      
Гнізділова О.А.). 

34-44 0,4 

15. игар М.С. Формування основ національних     
цінностей у дітей дошкільного віку // Матеріали       
ІV Всеукраїнської науково-практичної   
конференції для студентів, магістрантів та     
молодих науковців: «Дошкільна освіта: від     
традицій до інновацій» (08-09 листопада 2018      
року) – Суми, 2018. (науковий керівник: проф.       
Гнізділова О.А.). 

60-62 0,1 



16. игар М.С. Вплив української народної гри на       
виховання патріотизму у дітей старшого     
дошкільного віку / М.С. Пашигар // Дитинство       
ХХІ століття: інноваційна освіта: матеріали     
Всеукраїнської науково-практичної конференції   
(Кременчуцький педагогічний коледж імені    
А.С.Макаренка, 25-26 жовтня 2018 року) /      
[редактор-упорядник: Т.В.Кулікова] –   
Кременчук: Методичний кабінет, 2018.    
(науковий керівник: проф. Гнізділова О.А.). 

46-49 0,2 

17. игар М.С. Виховні домінанти українських     
народних ігор // Дошкільна освіта у сучасному       
соціокультурному просторі : зб. наук. праць / [ за         
заг. ред. О. А. Гнізділової, відпов. ред. Н. В.         
Ковалевська]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г.        
Короленка, 2018. – Вип. 2.  

129-134 0,25 

18. цинюк Л.І. Особливості використання су-джок     
терапії в ЗДО // Дошкільна освіта у сучасному        
соціокультурному просторі : зб. наук. праць / [ за         
заг. ред. О. А. Гнізділової, відпов. ред. Н. В.         
Ковалевська]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г.        
Короленка, 2018. – Вип. 2. – (науковий керівник:        
проф. Гнізділова О.А.). 

112-116 0,2 

19. каленко Г.М. Формування екологічної культури     
дітей дошкільного віку в умовах сучасного ЗДО       
// Дошкільна освіта у сучасному     
соціокультурному просторі : зб. наук. праць / [ за         
заг. ред. О. А. Гнізділової, відпов. ред. Н. В.         
Ковалевська]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г.        
Короленка, 2018. – Вип. 2. – (науковий керівник:        
проф. Гнізділова О.А.). 

121-124 0,2 

20. іченко О.Ф. Програмно-методичне забезпечення    
виховання чуйності у дітей дошкільного віку//      
Дошкільна освіта у сучасному соціокультурному     
просторі : зб. наук. праць / [ за заг. ред. О. А.            
Гнізділової, відпов. ред. Н. В. Ковалевська]. –       
Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. –         
Вип. 2. – (науковий керівник: проф. Гнізділова       
О.А.). 

198-203  0,25 

21. іченко О.Ф. Аналіз нормативно-правових    
документів з проблеми виховання чуйності у      
дошкільників // Дитинство ХХІ століття:     
інноваційна освіта: матеріали Всеукраїнської    
науково-практичної конференції (Кременчуцький   

40-43 0,2 



педагогічний коледж імені А.С.Макаренка, 25-26     
жовтня 2018 року) / [редактор-упорядник:     
Т.В.Кулікова] – Кременчук: Методичний кабінет,     
2018. (науковий керівник: проф. Гнізділова О.А.). 

22. иченко О.Ф. Программно-методическое   
обеспечение воспитания отзывчивости у детей     
дошкольного возраста // Подготовка кадров     
системы дошкольного образования как ресурс     
устойчового развития общества : Сб. научн. ст. /        
Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол. О.Н.         
Анципирович [и др.]; под общ. ред. О.Н.       
Анципирович: Научное электронное издание    
локального распространения к Республиканской    
научно-практической конференции «Подготовка   
кадров системы дошкольного образования как     
ресурс устойчивого развития общества» (23     
ноября 2018. Беларусь, Минск). – Минск : БГПУ,        
2018. (ISBN 978-985-541-544-3) (науковий    
керівник: проф. Гнізділова О.А.). 

378-381 0,2 

23. рук В. Особливості національного виховання     
дошкільників // Розвиток особистості молодшого     
школяра: сучасні реалії та перспективи : зб. наук.        
праць інтернет-конференції. – Івано-Франківськ :     
ДВНЗ «Прикарпатський національний   
університет імені Василя Стефаника», 2018. - Ч.       
ІІ.  (науковий керівник: доц. Вашак О.О.). 

35-40 0,2  

24. сник А. Використання творів В. Сухомлинського в       
екологічному вихованні дошкільників // Василь     
Сухомлинський і сучасне довкілля : зб. наук.       
праць всеукраїнської студентської   
науково-практичної конференції – Хмельницький    
: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія,    
19 жовтня 2018 р. (науковий керівник: доц.       
Вашак О.О.). 

  

25. сник А. Українська народна іграшка в сучасному       
освітньому просторі дитини // Дошкільна освіта у       
сучасному соціокультурному просторі : зб. наук.      
праць / [ за заг. ред. О. А. Гнізділової, відпов.          
ред. Н. В. Ковалевська]. – Полтава : ПНПУ імені         
В. Г. Короленка, 2018. – Вип. 2. – 208 с. –           
(науковий керівник: доц. Вашак О.О.). 

97-101 0,2 

26. Кулічковська В. Інноваційні технології як засіб      
управління педагогічним персоналом у ДНЗ     
// Дошкільна освіта у сучасному    

105-108 0,2 



соціокультурному просторі : зб. наук.    
праць / [ за заг. ред. О. А. Гнізділової, відпов.   
ред. Н. В. Ковалевська]. – Полтава : ПНПУ імені      
В. Г. Короленка, 2018. – Вип. 2. – 208 с.       
(науковий керівник: доц. Вашак О.О.). 

27. шенко Ю. Втілення інновацій у практику роботи       
закладів дошкільної освіти // Дошкільна освіта у       
сучасному соціокультурному просторі : зб. наук.      
праць / [ за заг. ред. О. А. Гнізділової, відпов.          
ред. Н. В. Ковалевська]. – Полтава : ПНПУ імені         
В. Г. Короленка, 2018. – Вип. 2. – 208 с.          
(науковий керівник: доц. Вашак О.О.). 

154-157 0,2 

28. овська О. Виховний вплив календарної     
обрядовості українського народу в освітньому     
просторі закладів дошкільної освіти // Дошкільна      
освіта у сучасному соціокультурному просторі :      
зб. наук. праць / [ за заг. ред. О. А. Гнізділової,           
відпов. ред. Н. В. Ковалевська]. – Полтава :        
ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2018. – Вип. 2. –          
208 с.  (науковий керівник: доц. Вашак О.О.). 

52-56 0,2 

29. шова Ю.О. Формування в майбутніх вихователів      
умінь планувати і організовувати    
логіко-математичну діяльність дошкільників /    
Ю.О. Лукашова // Психолого педагогічний     
пошук: зб. Наукових праць студентів факультету      
дошкільної освіти. – Глухів, 2018. – Випуск 4(І).        
(науковий керівник – доц. Гришко О.І.) 

195-197  0,2  

30. трат А.В., Федяй А.А.Використання гри, як засобу       
формування елементарних математичних   
уявлень у дошкільників / А.В. Оністрат, А.А.       
Федяй //Матеріали ХХХІ Міжнародної науково –      
практичної інтернет – конференції «Тенденції та      
перспективи розвитку науки і освіти в умовах       
глобалізації» : зб. наук. праць. –      
Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 32.- 662      
с. (науковий керівник – доц. Гришко О.І.) 

360-363 0,2  

31. гор А.С. Розвиток просторових уявлень у старших       
дошкільників засобами математичного   
моделювання // Дошкільна освіта у сучасному      
соціокультурному просторі: зб. наук. праць / [за       
заг. ред. О.А. Гнізділової, відпов. ред. Н.В.       
Ковалевська].– Полтава : Видавець Шевченко     

108-111 0,2 



Р.В., 2018. – Вип. 2. (науковий керівник – доц.         
Гришко О.І.) 

32. ш О.А. Формування геометричних уявлень у дітей       
дошкільного віку засобами дидактичних ігор та      
вправ // Дошкільна освіта у сучасному      
соціокультурному просторі: зб. наук. праць / [за       
заг. ред. О.А. Гнізділової, відпов. ред. Н.В.       
Ковалевська].– Полтава : Видавець Шевченко     
Р.В., 2018. – Вип. 2. (науковий керівник – доц.         
Гришко О.І.) 

191-194  0,2 

33. ка О.Б. Особливості використання розвивального     
математичного матеріалу для формування    
елементарних математичних уявлень   
дошкільників у сучасних закладах дошкільної     
освіти / О.Б. Велика // : матеріали міжнародної        
науково-практичної інтернет-конференції  
«Тенденції та перспективи розвитку науки і      
освіти в умовах глобалізації» : збірник наукових       
праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. –     
Вип.42. – 637 с. (науковий керівник – доц.        
Гришко О.І.) 

215-217 0,1 

34. ха М.Артистизм вихователя як детермінанта     
мовленнєвого розвитку дошкільника / М. Білуха      
// Психолого-педагічний пошук : збірник     
наукових праць студентів факультету дошкільної     
освіти [випуск 4(1)] / за ред. О.І. Курка. – Глухів :           
ГНПУ ім. О.Довженка, 2018. – 246 с. (науковий        
керівник – доц. Зімакова Л. В.) 

48-51 0,2 

35. анович Н. Інтерактивні методи в розвитку      
зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного     
віку / Н. Богданович // Психолого-педагічний      
пошук : збірник наукових праць студентів      
факультету дошкільної освіти [випуск 4(1)] / за       
ред.. О.І. Курка. – Глухів : ГНПУ ім. О.Довженка,         
2018. – 246 с. (науковий керівник – доц. Зімакова         
Л. В.) 

 51-54 0,2 

36. ля А. Роль та місце артикуляційної гімнастики у        
навчально-мовленнєвій діяльності дітей   
молодшого дошкільного віку / А. Зозуля //       
Психолого-педагічний пошук : збірник наукових     
праць студентів факультету дошкільної освіти     
[випуск 4(1)] / за ред.. О.І. Курка. – Глухів :          

125-129 0,2 



ГНПУ ім. О.Довженка, 2018. – 246 с. (науковий        
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