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ПРОГРАМА 

Всеукраїнської науково-практичної конференції  

«Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та 

перспективи» 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Час  Захід  Місце проведення  

12 жовтня 2017 року 

Київський університет імені Бориса Грінченка  

Педагогічний інститут 

(м. Київ, б-р. Ігоря Шамо, 18/2) 

09.30–10.30 Реєстрація учасників конференції  

 

Хол третього 

поверху 

10.30–12.30 Пленарне засідання  Бібліотека 

інституту  

(3 поверх) 

12.30–13.30 Брейк-кава  Їдальня  

(1 поверх) 

13.30–14.00 ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЦЕНТРУ 

САМОПІЗНАННЯ І САМОРОЗВИТКУ 
Ауд. 222 

14.00–16.00 РОБОТА СЕКЦІЙ  

 Секція 1. 

Нова стратегія психолого-педагогічної 

підготовки фахівця: відповідь на виклики 

часу. 

Секція 2. 

Аксіологічний концепт нової стратегії 

психолого-педагогічної підготовки 

педагога. 

Ауд. 222 

 Секція 3. 

Стратегії підготовки педагогів 

дошкільної та початкової освіти в умовах 

євроінтеграції. 

Ауд. 213, 

бібліотека 

інституту 

 Секція 4. 

Європейський досвід підготовки педагога 

до раннього навчання іноземних мов 

дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. 

Ауд. 209 

 

 

Регламент:  

доповіді – до 10 хв. 

виступи – до 5 хв. 

 



ОРГКОМІТЕТ 

Котенко Ольга Володимирівна – директор Педагогічного інституту 

Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних 

наук, доцент, член-кореспондент Української Академії Акмеологічних Наук. 

Васьківська Галина Олексіївна – завідувач відділу дидактики Інституту 

педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник. 

Паламар Світлана Павлівна – заступник директора з наукової роботи 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник. 

Савченко Юрій Юрійович – заступник директора з науково-

педагогічної та соціально-гуманітарної роботи  Педагогічного інституту 

Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних 

наук, доцент. 

Іванюк Ганна Іванівна – завідувач кафедри дошкільної освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор педагогічних наук, професор. 

Бєлєнька Ганна Володимирівна – завідувач кафедри дошкільної освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

доктор педагогічних наук, професор. 

Бондаренко Геннадій Леонідович – завідувач кафедри початкової освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук, доцент. 

Кошарна Наталія Володимирівна – завідувач кафедри іноземних мов та 

методик їх викладання Педагогічного інституту Київського університету 

імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук. 

Пасічник Анна Анатолівна – старший викладач кафедри педагогіки та 

психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат психологічних наук. 

Матюшинець Яна Володимирівна – викладач кафедри педагогіки та 

психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка. 
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НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Нова стратегія психолого-педагогічної підготовки фахівця: 

відповідь на виклики часу. 

2. Аксіологічний концепт нової стратегії психолого-педагогічної 

підготовки педагога. 

3. Стратегії підготовки педагогів дошкільної та початкової освіти в 

умовах євроінтеграції. 

4. Європейський досвід підготовки педагога до раннього навчання 

іноземних мов дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

 

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО: 

1. Віннікова Наталія Миколаївна – проректор з наукової роботи 

Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор філологічних наук, 

доцент. 

2. Котенко Ольга Володимирівна – директор Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Української Академії 

Акмеологічних Наук. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Підготовка майбутнього вчителя до процесу становлення особистості: 

аксіологічний концепт 

Галина Васьківська, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки 

НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник 

 

Нова стратегія психолого-педагогічної підготовки майбутнього фахівця 

в умовах євроінтеграції 

Ганна Іванюк, завідувач кафедри педагогіки та психології Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 

педагогічних наук, професор 

 

Європейські орієнтири професійної підготовки дошкільних педагогів 

Ганна Бєлєнька, завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 

педагогічних наук, професор 

 

Феномен сучасного дитинства 

Світлана Ладивір, провідний науковий співробітник лабораторії 

психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України, кандидат психологічних наук 

 

Змістове забезпечення підготовки педагога до мовленнєво-риторичної 

діяльності в США та Європейських країнах 

Геннадій Бондаренко, завідувач кафедри початкової освіти Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

Співпраця громадськості та закладів освіти як запорука ефективності 

Тетяна Гурковська, головний редактор журналу «Практичний психолог: 

Дитячий садок" цифрового видавництва MCFR 

 

Освітні стандарти підготовки вчителя підготовки школи 

Ганна Доценко, методист вищої категорії відділу модернізації вищої 

освіти сектору гуманітарної і педагогічної освіти Інституту модернізації 

змісту освіти МОН України 
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СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ 

 

СЕКЦІЯ 1, 2 

НОВА СТРАТЕГІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦЯ ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ЧАСУ.  

АКСІОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ НОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА. 

 

Психодидактичні засади суб’єкт-суб’єктної взаємодії у освітньому 

процесі вищих педагогічних навчальних закладів 

Галина Васьківська, завідувач відділу дидактики Інституту педагогіки 

НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий 

співробітник 

 

Нова стратегія психолого-педагогічної підготовки майбутнього фахівця 

в умовах євроінтеграції 

Ганна Іванюк, завідувач кафедри педагогіки та психології Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 

педагогічних наук, професор 

 

Європейські цінності як орієнтир професійної підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи 

Олена Ліннік, професор кафедри початкової освіти Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 

педагогічних наук, доцент 

 

Принципи розвитку індивідуальності студента педагогічного ВНЗ у 

процесі професійної підготовки 

Віра Кузьменко, заступник декана факультета психології з наукової 

роботи та міжнародного співробітництва, професор Національного 

педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор 

психологічних наук, професор 

 

Аксіологічний аспект фахової підготовки майбутніх учителів в умовах 

цивілізаційних змін 

Світлана Паламар, заступник директора з наукової роботи Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник 

 

Психологічні механізми забезпечення психологічного здоров’я 

Юрій Савченко, заступник директора з науково-педагогічної та соціально-

гуманітарної роботи Педагогічного інституту Київського університету 

імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук, доцент 
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Навчання на дослідженнях у процесі фахової підготовки майбутніх 

педагогів 

Олена Венгловська, доцент кафедри педагогіки та психології 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук 

 

Особливості підготовки вихователів до формування просторово-часових 

уявлень дітей дошкільного віку на сучасному етапі 

Наталія Голота, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

Технологічний аспект формування навичок XXI століття у майбутніх 

педагогів 

Леся Куземко, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук 

 

Організація педагогічної практики студентів у контексті діяльнісного 

підходу 
Алла Січкар, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук 

 

Педагогічна взаємодія: ціннісно-мотиваційні аспекти 

Олена Музика, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

психологічних наук, доцент 

 

Розвиток рефлексивної культури педагогів засобами освітніх технологій 

Ірина Новик, старший викладач кафедри педагогіки та психології 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук 

 

Особистісно-емоційна стратегія підготовки майбутніх вихователів ДНЗ 

до партнерської взаємодії з сім'єю 

Анна Пасічник, старший викладач кафедри педагогіки та психології  

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат психологічних наук 

 

Професійна підготовка майбутніх педагогів-дошкільників до 

формування базових цінностей дошкільного віку 

Антоніна Каранаухова, старший викладач кафедри педагогіки та 

психології Педагогічного інституту Київського університету ім. Бориса 

Грінченка, кандидат педагогічних наук 
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Становлення суб’єктності студента від вчинку до взаємодії 

Світлана Подофєй, старший викладач кафедри педагогіки та психології 

Педагогічного інституту Київського університету ім. Бориса Грінченка, 

кандидат психологічних наук 

 

Єдність освіти і соціалізації в становленні індивідуальної 

здоров’язбережувальної свідомості 

Олександр Мойсак, старший викладач кафедри педагогіки та психології 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Пріоритет цінностей у підготовці майбутніх вчителів початкової школи 

Валентина Дем’яненко, викладач кафедри педагогіки та психології 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка  

 

Формування у сучасних студентів психологічної готовності до змін 

Валентина Метелюк, викладач федри педагогіки та психології 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Діяльність художньо-промислових шкіл у Галичині (20-30-ті рр. ХХ 

століття) 

Лілія Синишин, викладач кафедри методики викладання образотворчого 

та декоративного-прикладного мистецтва ДВНЗ «Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника» 

 

Функціонування розвивального середовища для дітей: ґенеза ідей 

українських педагогів 

Яна Матюшинець, аспірант, викладач кафедри педагогіки та психології, 

аспірант кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Інноваційний розвиток учителя у науковій рецепції вчених 

Інна Співакова, аспірантка кафедри теорії та історії педагогіки 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Сутність партнерської взаємодії батьків з вчителями початкових класів 

Неля Момот, аспірантка кафедри теорії та історії педагогіки 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Особливості впровадження методики формування ціннісного ставлення 

до власного здоров’я дітей 6-7 року життя 

Лариса Пєчка, аспірантка кафедри теорії та історії педагогіки 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Професійна готовність майбутнього вчителя фізичної культури, 

організатора спортивно-масової роботи: сутність та структура 

Любов Данило, аспірантка кафедри теорії та історії педагогіки 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
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Діагностичний супровід формування соціальної активності молодших 

школярів у позанавчальній діяльності 

Оксана Литвиненко, здобувач кафедри теорії та історії педагогіки 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Діагностичний супровід виховання толерантності старшокласників у 

позанавчальній діяльності 

Ольга Пономарьова, здобувач кафедри теорії та історії педагогіки 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Особливості навчання учнів початкової школи за технологією Daily 5 

Оксана Хомич, вчитель початкових класів Новопечерської школи 

 

Особливості формування пізнавальної активності молодших школярів 

засобами інтерактивних технологій на уроках природознавства 

Ірина Корницька, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Розвиток логічного мислення учнів початкової школи засобами казки 

Ірина Кочерга, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Емоційний інтелект у контексті розвитку особистості молодшого 

школяра 

Вікторія Петрук, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Розвиток творчих здібностей молодших школярів у позаурочній 

діяльності 

Гурна Тетяна, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського як концептуальна основа 

особистісно- орієнтованого підходу 

Приходько Наталя, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Формування моральних цінностей молодших школярів засобом казки 

Людмила Булана, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Метод проектів у спадщині українських педагогів 

Вікторія Паутова, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
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Організація діяльності приватної студії для дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку 

Анастасія Проскурко, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Проблема формування у дітей старшого дошкільного віку 

доброзичливого ставлення до однолітків засобами казок 

В.О.Сухомлинського 

Лариса Скорба, магістрантка спеціальності «Дошкільна освіта» 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Професійна підготовка менеджерів з туризму в сучасних умовах 

євроінтеграції 

Тетяна Іванча, магістрантка Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова   
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СЕКЦІЯ 3 

 СТРАТЕГІЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти: європейський досвід 

Людмила Козак,  професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор 

педагогічних наук, доцент 

 

Проблема наступності між дошкільною та початковою ланками освіти в 

умовах євроінтеграції 
Катерина Волинець,  професор кафедри дошкільної освіти Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

Надія Стаднік, доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук 

 

Стратегії комунікативної підготовки педагогів початкової освіти в 

умовах євроінтеграції 

Світлана Дубовик, доцент кафедри початкової освіти Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

Підготовка організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності на 

засадах діяльнісного підходу 

Олена Коваленко, доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

 

Розвиток зв'язного мовлення учнів початкової школи в країнах Західної 

Європи 
Леся Порядченко, доцент кафедри початкової освіти Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доцент; 

Наталія Вишнівська,  доцент кафедри початкової освіти Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Організація художньо-естетичної діяльності дошкільників: 

європейський досвід 

Олена Половіна, доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 

педагогічних наук 
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Професійна підготовка дошкільних педагогів у Великій Британії: 

особливості кваліфікації 

Наталія Мельник, доцент кафедри дошкільної освіти Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Рефлексивно-оціночний складник підготовки майбутніх учителів до 

промоції здоров’я: польський досвід 

Лариса Сливка,  доцент кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

кандидат педагогічних наук, доцент 

 

Історико-педагогічний досвід організації системи дошкільної освіти 

іноземних країн у творчій спадщині С.Русової 

Тетяна Дудка, доцент Національного педагогічного університет імені  

М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук 

 

Готовність вихователів до роботи в інклюзивних групах як основа 

професійного розвитку в умовах євроінтеграції 

Валентина Вертугіна, старший викладач кафедри дошкільної освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук 

 

Стратегія підготовки педагогів дошкільної освіти в умовах стрімкого 

розвитку медіа середовища 

Світлана Кондратюк, старший викладач кафедри дошкільної освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук  
 

Механізми формування професійної компетентності майбутніх 

вихователів у галузі фізкультурно-оздоровчої діяльності 

Лариса Гаращенко, старший викладач кафедри дошкільної освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук 

 

Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку: європейський досвід 

Ірина Товкач, старший викладач кафедри дошкільної освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат психологічних наук 

 

Рефлексійна культура – один із складників самоосвіти сучасного 

педагога 

Інна Кондратець, старший викладач кафедри дошкільної освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук 
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Підготовка майбутніх вихователів до організації ігрової діяльності дітей 

дошкільного віку 

Олена Стаєнна, старший викладач кафедри дошкільної освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук; 

Анаіт Данієлян, старший викладач кафедри дошкільної освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук 
 

Природничо-математична підготовка учителів початкової школи в 

країнах Європейського Союзу 

Людмила Романенко, старший викладач кафедри початкової освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук; 

Романенко Катерина, викладач кафедри початкової освіти Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

Особливості професійної підготовки вчителя початкової школи в 

Польщі 

Наталія Сінельнікова, старший викладач кафедри початкової освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук 
 

Професійно-педагогічна підготовка вчителів початкової школи в 

університетах Фінляндії 

Ірина Сухопара,  старший викладач кафедри початкової освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук 
 

Формування дослідницької компетентності дошкільних педагогів в 

умовах євроінтеграції 
Юлія Волинець, старший викладач кафедри дошкільної освіти 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

кандидат педагогічних наук 
 

Комплексний підхід до трудового виховання дітей дошкільного віку на 

сторінках педагогічних журналів у 70-80-х рр.XX ст. 

Олена Літіченко, викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

Досвід використання хмарних середовищ у провідних європейських 

університетах 

Денис Козлітін, асистент кафедри дошкільної освіти Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

Засоби формування ціннісних орієнтацій у дітей і дорослих 

Олена Тесленко, методист інформаційно-методичного центру Управління 

освіти і науки м. Новоград- Волинська 
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СЕКЦІЯ 4 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА ДО 

РАННЬОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Нагальні проблеми іншомовної підготовки вчителя у системі освіти 

США 

Ліса М. Бленк, професор університету Монтани (США), учасник  

Програми академічних обмінів «Степендії ім. Фулбрайта» 
 

Змістовий компонент педагогічної підготовки вчителів у Швеції 

Наталія Кошарна, завідувач кафедри іноземних мов та методик їх 

навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат педагогічних наук 
 

Застосування технології  BLENDED LEARNING у навчанні студентів-

магістрантів за спеціальністю «Методика раннього навчання дітей 

іноземної мови»: досвід університету освіти «Педагогічна  вища школа 

Фрайбургу 

Анжеліка Соломаха, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, 

Кандидат філологічних наук, доцент  
 

Формування іншомовної комунікативної компетентності у дітей 

молодшого шкільного віку 
Христина Мелько, доцент кафедри англійської філології і перекладу 

Київського національного лінгвістичного університету 
 

Проблема раннього навчання англійської мови у сучасному вимірі 

освіти Греції 

Юлія Лабунець, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка, кандидат педагогічних наук 
 

Професійна підготовка вчителя до роботи в системі освіти дорослих в 

Ірландії»  

Ольга Ситник, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка 
 

Формування готовності педагога до раннього навчання англійської 

мови дітей: досвід Румунії 

Ольга Лобода, старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка 
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Розвиток критичного мислення майбутніх учителів початкової школи 

засобами медіа 
Лада Петрик,  старший викладач кафедри іноземних мов і методик їх 

навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка 
 

Шляхи формування іншомовної компетентності вчителів у вищих 

навчальних закладах Чехії та Польщі 

Ірина Плужник, викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

Моделювання професійної підготовки вчителів початкової школи до 

застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов 

Юлія Руднік, викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя початкової школи в 

Бельгії 

Тетяна Головатенко, викладач кафедри іноземних мов та методик їх 

навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса 

Грінченка 
 

Формування в учнів початкової школи уміння вирішувати проблеми 

засобами іноземної мови 

Світлана Дениско, вчитель англійської мови середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 128 
 

Формування умінь публічного виступу засобами іноземної мови у 

дітей молодшого шкільного віку 

Ірина Микал, вчитель англійської та німецької мов середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 128 
 

Формування англомовних навичок аудіювання учнів 2 класу на засадах 

інтегративного підходу 

Тамара Загладько, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

Особливості навчання дітей іноземної мови у початкової школі в Данії 

Тетяна Кот, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
 

Сучасний стан готовності майбутнього вчителя до застосування 

інноваційних технологій у навчанні англомовної граматики учнів 4 

класу 

Марічка Берізко, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
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Психолого-педагогічні умови ефективності застосування проектної 

технології на уроках англійської мови у четвертому класі 

Катерина Сізоненко, магістрантка спеціальності «Початкова освіта» 

Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка 
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ВІТЧИЗНЯНІ НАВЧАЛЬНІ ТА НАУКОВІ ЗАКЛАДИ, 

ПРЕДСТАВНИКИ ЯКИХ БРАЛИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Інститут педагогіки НАПН України 

2. Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України 

3. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 

4. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

5. Київський національний лінгвістичний університет 

6. Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 128 

7. Управління освіти і науки м. Новоград- Волинська 

8. Інститут модернізації змісту освіти МОН України 
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Київський Університет імені Бориса Грінченка 

Педагогічний інститут 

Адреса: м. Київ, бульвар І. Шамо, 18/2 

E-mail: pi@kubg.edu.ua 


