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ОРГАНІЗАТОРИ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

Інститут педагогіки НАПН України 

відділ навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури  

 

ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА 

творча навчально-наукова лабораторія 

 «Гірська школа Українських Карпат»  

Педагогічний факультет 

Івано-Франківський фаховий коледж 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 
 

Топузов Олег Михайлович, академік, віце-президент Національної академії 

педагогічних наук України, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор 

педагогічних наук, професор 

 

Цепенда Ігор Євгенович, доктор політичних наук, професор, ректор 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

 

Кічук Ярослав Валерійович, доктор педагогічних наук, професор, ректор 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

 
Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної 

літератури Інституту педагогіки НАПН України 

 
Червінська Інна Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

творчої навчально-наукової лабораторії «Гірська школа Українських Карпат» 

Державного вищого навчального закладу «Прикарпатського національного 

університету імені В. Стефаника» 
 

Бабюк Тетяна Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії та методик дошкільної освіти, завідувач науково-навчальної 

лабораторії «Теоретико-методологічні засади дошкільної освіти» 
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Бахмат Наталія Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри теорії та методик початкової освіти, завідувач наукової 

лабораторії «Технології підготовки конкурентноздатного педагога до реалізації 

концепції Нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища» 

 

Гудима Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри теорії та методик початкової освіти, завідувач наукової лабораторії 

«Теорія і практика початкової освіти» Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

Журба Катерина Олександрівна, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії морального, 

громадянського та міжкультурного виховання Інституту проблем виховання НАПН 

України 

 

Іванова Дора Георгіївна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти, декан 

педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

 

Кічук Надія Василівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри 

загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти, декан 

педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

 

Кондратюк Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професорка 

директорка Навчально-наукового інституту педагогіки і психології, Сумський 

державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

 

Романюк Світлана Захарівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 

 

Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

 

Федій Ольга Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх 

викладання Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 
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ПОРЯДОК РОБОТИ  

 

ІІ МІЖНАРОДНОЇ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 «УКРАЇНО МОЯ ВИШИВАНА: 

ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ТА ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ  

ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВАНКИ», 

 
ПРИСВЯЧЕНОЇ ВСЕСВІТНЬОМУ ДНЮ ВИШИВАНКИ: 

 

11:45–12:00 – реєстрація учасників на платформі Google Meet. 

12:00–15:00 – пленарне засідання. 

15.30 – 18.00 – доповіді й обговорення. 

18.00 – підбиття підсумків роботи. 

 

РЕГЛАМЕНТ: 

доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв; 

виступи на секціях – до 10 хв; 

запитання та обговорення – до 5 хв. 

 

РОБОЧА МОВА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

українська. 

 

 

ПРИЄДНАТИСЯ ДО ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ МОЖНА ЗА 

ПОКЛИКАННЯМ: 

 

https://meet.google.com/rqe-mmpg-kop 

 

 

https://meet.google.com/rqe-mmpg-kop
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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ  

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 

 

 
  

 

Секція 1 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: 

КУЛЬТУРА, ВИШИВАНКА, ТРАДИЦІЇ 

 

Секція 2 

ЕТНОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИШИВКИ РІЗНИХ 

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ 

 

Секція 3 

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ВИШИВКА –  

ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНЕ НАДБАННЯ  

СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ 

 

Секція 4 

ОСВІТНІЙ ФЕНОМЕН ВИШИВАНКИ В ЕПОХУ 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ 

КОНТЕКСТ 

 

Секція 5 

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВАНКИ 

 

Секція 6 

ВИШИВАНКА ЯК ОБ’ЄДНАВЧИЙ КОД 

УКРАЇНЦІВ У СВІТІ 
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ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

 

Головко Микола Васильович, заступник директора з наукової роботи 

Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, 

доктор педагогічних наук 

 

Якубів Валентина Михайлівна, доктор економічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника 

 

Кондур Оксана Созонтівна, доктор педагогічних наук, професор, 

декан педагогічного факультету Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

. 

Вітальне слово: 
 

Колесніченко-Братунь Наталія Ростиславівна, кандидат 

філологічних наук, доцент, керівник секретаріату комітету Верховної Ради з 

питань культури і духовності у 2007–2019 рр., дипломат 
 

Савчук Оксана Василівна, депутат Верховної Ради України, голова 

підкомітету з питань безпеки на транспорті 
 

Москаленко Юрій Михайлович, кандидат філософських наук, 

професор, директор Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 
 

Пшенична Любов Василівна, перший проректор Сумського 

державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, кандидат наук з 

державного управління, професор 
 

Кузьмин Андрій, голова спілки українців у Данії (м. Копенгаген, 

Данія) 
 

Левицька Оксана Зіновіївна, Голова Світової Координаційної 

Виховно-Освітньої Ради Світового Конгресу Українців (м. Торонто , Канада) 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 

Філіпчук Георгій Георгійович, доктор педагогічних наук, професор, 

академік НАПН України, перший заступник голови Всеукраїнського 

товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка 

Національна ідентичність: культурно-освітній вимір  

 

Богуш Алла Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, 

академік Національної академії педагогічних наук України, професор 

кафедри теорії та методики дошкільної освіти Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського 

Вишиванка в житті української дитини  

 

Івасюк Оксана Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

культурно-громадська діячка 

До історії вишиванок Івана Франка та Бориса Грінченка 

 
Шевченко Лілія Василівна, голова ВГО «Територія Жінок» 

Культурна дипломатія: мистецтво публічного управління 

 

Починок Марія Дмитрівна, директор Центру освітніх інновацій 

Івано-Франківської міської ради 

Освітньо-виховний потенціал української вишиванки  

 

Кондратюк Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

професор, директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Кролевецькі рушники – код Сумщини  

 

Клепар Марія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

Гуцульська вишивка – символ родинного вогнища  
 

 

Ольга Вербіцька, педагог, художник, член спілки дизайнерів України, 

членкиня Союзу українок у США, Сполучені Штати Америки (Чикаго) 

Орнамент вишиванки як естетичний код українського народу 
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Слатвинська Люба, голова Міжнародної Організації Українських 

Громад «Четверта хвиля», член управи Конгресу Українців Канади, голова 

імпрезаційної комісії в Шкільній Раді (відділ Торонто), редакторка дитячого 

навчально-пізнавального журналу «Розумники», директорка центру раннього 

розвитку дитини Smart Kids 

Вишиванка єднає українців 
 

Лаппо Віолетта Валеріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри педагогіки і психології Коломийського навчально-

наукового інституту Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника 

Підготовка майбутніх вчителів до інтеграції гуцульської 

етнокультури в освітній процес початкової школи  

 

Барляк Галина Петрівна, керівник Центру вивчення української мови 

«Зернятко», Італія 

Лінгвокраєзнавчий потенціал автентичних творів (дитячої поезії 

та дитячих пісень) про вишиванку в аспекті вивчення української мови як 

іноземної  

 

Фідкевич Олена Львівна, кандидат філологічних наук, провідний 

науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та 

зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України 

Український національний костюм як засіб символізації в художній 

системі «Вечорів на хуторі поблизу Диканьки» М. В. Гоголя 
 

Жданова Ірина Анатоліївна, голова ГО Фонд Відкрита політика, 

директор наукового ліцею/пансіону «Міжнародна зелена школа імені Клима 

Чурюмова» 

Антистресова валіза: як одяг, вишивання може стати 

інструментом формування внутрішнього балансу 
 

Кузан Надія Іванівна, кандидат педагогічних, доцент, заслужений 

майстер народної творчості України, доцент кафедри технологічної та 

професійної освіти, керівник творчої лабораторії «Мистецька Бойківщина» 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

Роль творчої лабораторії «Мистецька Бойківщина» у відродженні 

та популяризації бойківської народної вишивки  
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Секція 1 
 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: 

КУЛЬТУРА, ВИШИВАНКА, ТРАДИЦІЇ 

 

Педагогічні умови впровадження ідей української етнопедагогіки в 

сучасний виховний процес закладу дошкільної освіти  
Бабюк Тетяна Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Інноваційні технології фізичного виховання дітей та молоді із 

застосуванням українських народних традицій 
Бабюк Сергій Миколайович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Ознайомлення дітей дошкільного віку з українським національним 

одягом  
Березовська Людмила Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Державного закладу 

«Південноукраїнський національний педагогічний університет імені 

К. Д. Ушинського» 

 

Методичні основи інноваційного навчання географії  

Бєлова Наталія Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент 

кафедри географії та природознавства Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

 

Формування громадянської відповідальності в системі виховної 

роботи учнів  

Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського 

інституту ім. Ференца Ракоці ІІ 

 

Потенціал курсу ЯДС для формування національної ідентичності 

молодших школярів  
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Васютіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

професор Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова 

 

Обереги українського народу як засіб формування соціально-

моральних і духовних цінностей дітей дошкільного віку  
Ватаманюк Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Формування лінгвокраїнознавчої компетентності в українському 

діалогічному мовленні майбутніх правознавців у процесі професійного 

становлення 

Височан Зоряна Юріївна, аспірант Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

 

Формування національної  ідентичності у працях педагогів-

науковців західного регіону  
Ворощук Оксана Дмитрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

 

Вишиванка як інструмент ідентичності 

Демай Лідія Романівна, магістр, спеціаліст Консульства України 

 

Ментальний код вишиванки – ідентифікація себе, своєї нації і роду 
Дідух Ірина Ярославівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

 

Інклюзивність як характерна риса української національної 

ідентичності  
Джус Оксана Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри професійної освіти та інноваційних технологій 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

Вишиванка – народний символ України  

Дудар Лілія Миколаївна, учитель Голованівського ліцею 

ім. Т. Г. Шевченка 

 

Упередження впливів ворожої пропаганди на шкільну молодь  
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Журба Катерина Олександрівна, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, головний науковий співробітник Інституту проблем 

виховання НАПН України 

 

Українська вишиванка – традиції, сучасність. Майстриня-вчитель 

Івасюк Олена Юріївна  
Івасюк Олена Юріївна, учитель Кутського ліцею Кутської селищної 

ради Косівського району Івано-Франківської області 

 

Формування етнічної свідомості особистості засобами української 

народної вишивки  

Ілійчук Любомира Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

 

Формування етнопедагогічної компетентності в підготовці 

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 

Каньоса Наталія Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам'янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка 

 

Художня репрезентація національної ідентичності героїв у сучасній 

українській прозі для дітей та юнацтва  

Качак Тетяна Богданівна, доктор філологічних наук, доцент, 

професор Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

 

Місце українських традицій у змісті уроків початкової школи 

Комар Ольга Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

 

Значення формування національно-культурної ідентичності 

школярів в умовах освітньої глобалізації  
Кондур Оксана Созонтівна, доктор педагогічних наук, професор, 

декан педагогічного факультету Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

 

Орнамент вишиванки як вияв душевних глибин українського народу 

Копчук-Кашецька Марія Степанівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника  

 



12 

 

Історичний контекст вишиванки як засіб формування національної 

свідомості в учнівської молоді  
Костюкова Анна Миколаївна, аспірант кафедри педагогіки і 

менеджменту освіти Комунального вищого навчального закладу «Херсонська 

академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради 

 

Organizacja kształcenia cudzoziemców w polskim systemie oświaty na 

przykładzie uczniów z Ukrainy na Lubelszczyźnie w latach 2011–2016  
Конахович Андрій Олександрович, доктор, учитель-методист 

викладання православного Закону Божого в Люблині, Люблинський 

самоврядувальний центр освіти вчителів у Люблині 

 

Етнічна самоідентифікація та національна ідентичність у 

сучасному суспільному вимірі України та світі 
Мельник Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри іноземної філології факультету лінгвістики та соціальних 

комунікацій Національного авіаційного університету 

 

Специфіка взаємодії «викладач-студент» в умовах дистанційного 

освітнього процесу 
Михайлишин Галина Йосипівна, доктор філософських наук, 

професор, проректор з науково-педагогічної роботи Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

 

Формування етнокультурної компетентності на уроках української 

літератури  
Нестеренко Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, 

заступник директора з навчально-виховної роботи Івано-Франківського 

фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника 

 

Українська символіка в національній вишивці  
Новосад Марія Гнатівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент 

кафедри філософії, соціології та релігієзнавства Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

 

Вишиванка як символ національної єдності українців  

Оліяр Марія Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

 

Вишиванка – етнічний код національної ідентичності українців  



13 

 

Пілецька Любомира Сидорівна, доктор психологічних наук, професор, 

професор кафедри соціальної психології Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

 

Національний характер як складова корпоративної культури 

закладу позашкільної освіти 
Просіна Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту 

післядипломної освіти Державного закладу вищої освіти «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України  

 
Емоційна складова української народної вишивки  

Сабол Діана Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент 

кафедри освітнього лідерства Інституту післядипломної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

 

Історія і традиції української вишивки  
Стеців Вікторія Орестівна, магістрант Педагогічного факультету 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

Український рушник у народних традиціях та звичаях  
Тельнік Любов Миколаївна, учитель початкових класів Слов'янської 

гімназії м. Києва 

 

Музейна педагогіка у вихованні етнокультурної особистості  
Філіпчук Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

 

Вишиванка як символ національної ідентичності українського 

народу 
Хорошковська-Носач Тетяна Петрівна, науковий співробітник 

відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури 

Інституту педагогіки НАПН України 

 

Вишиванка як символ ідентичності та генетичний код українців  

Шкребтієнко Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук, 

викладач Киівського інституту бізнесу і технологій 

 

Вишиванка – оберіг української душі  

Янковська Інна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
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Секція 2 
 

 

 

 

 

ЕТНОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИШИВКИ РІЗНИХ РЕГІОНІВ 

УКРАЇНИ: ТРАДИЦІЇ І СУЧАСНІСТЬ 
 

Народна вишивка в орнаментальних рушниках Буковини  

Андрич Віра Іллівна, викладач Вижницького коледжу прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка 

 

Народна вишивка як об'єкт краєзнавчо-географічних досліджень зі 

школярами  
Атаманюк Ярослава Дмитрівна, кандидат географічних наук, доцент, 

завідувач кафедри географії та природознавства Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

 

Рослинні орнаменти в символіці української вишивки  

Власенко Наталія Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент, 

доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін 

та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

 

Традиційні українські орнаменти  

Власова Наталія Сергіївна, учитель комунального закладу освіту 

середньої загальноосвітньої школи № 15 Дніпровської міської ради 

 

Семантика покутської сорочки: динамічний аспект  

Гавадзин Оксана Ярославівна, кандидат філологічних наук, викладач 

Івано-Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

 

Традиційна сокальська вишиванка: особливості крою та 

колористики  

Галайчук Оксана Володимирівна, кандидат філологічних наук, 

науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з 

діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» 

 

Орнаменти Полтавської вишивки  
Гібалова Наталія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних 
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дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

 

Традиції і порівняльна характеристика гуцульських і покутських 

вишивок  

Гнатюк Михайло Васильович, кандидат мистецтвознавства, доцент, 

доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

Семантика вишитих символів на вишиванках Сумщини 
Данько Наталія Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка  

 

Симетрія в задубрівській вишивці (Коломийський район 

Снятинської міської ради)  
Джологик Марія Дмитрівна, учитель Задубрівського ліцею імені 

Богдана Ступарика 

 

Етнокультурні особливості вишивки Прикарпаття  
Діян Марія Іванівна, магістр Педагогічного факультету 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

магістрант Воскресинцівської гімназії Рогатинського району Івано-

Франківської області 

 

Стилістична концепція альбому майстра Буковини – Георгія 

Гараса «Світ української вишивки» 

Жаворонкова Мирослава Іллівна, ассистент, заслужений майстер 

народної творчості України Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича 

 

Олена Гасюк – берегиня буковинської вишивки 
Запорожець Володимир Петрович, викладач-методист, член 

Національної спілки художників України, Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України, викладач Вижницького фахового коледжу 

мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка 

 

Магія буковинської вишивки – минуле, сьогодення, майбутнє...  
Запорожець Галина Миколаївна, викладач-методист, член 

Національної спілки художників України, Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України, викладач Вижницького фахового коледжу 

мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка 
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Символіка квітів, птахів, знаків у вишиванках  

Качалуба Світлана Василівна, завідувач Дубравського КЗЗСО 

І ступеня Журавненської селищної ради Львівської області 

 

Подільська вишивка  

Кобріна Наталія Віталіївна, учитель образотворчого мистецтва 

Баговицького ліцею Кам'янець-Подільського району Хмельницької області 

 

Кролевецькі рушники – код Сумщини  

Кондратюк Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

професор, директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Вишивка як засіб візуалізації етнокультурних особливостей регіонів 

України 

Ліпчевська Інна Леонідівна, науковий співробітник відділу навчання 

мов національних меншин та зарубіжної літератури Інституту педагогіки 

НАПН України 

 

Буковинський стрій як об‘єкт дослідження та джерело творчості в 

сучасному моделюванні одягу  

Мицкан Ольга Михайлівна, викладач-методист, викладач 

моделювання та конструювання одягу Вижницького коледжу прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка 

 

Вишиваний світ Ксенії Колотило  
Никорак Наталія Юріївна, викладач Івано-Франківського фахового 

коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

 

Семантика символів на вишиванках Сумщини  

Павлущенко Наталія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Студентська пошукова робота «Вишивана мудрість роду» (на 

прикладі майстринь Тальнівщини) 

Полєхіна Вікторія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, керівник Центру 

родинного виховання Уманського державного педагогічного університету 
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Вишиванка як засіб етнокультурної традиції Карпатського регіону  

Поясик Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри педагогіки і психології Коломийського навчально-

наукового інституту Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника 

 

Рушник у весільному обряді Кролевеччини  

Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

 

Одвічна краса орнаментального мистецтва Георгія Гараса  
Сірецька Зіновія Василівна, викладач Вижницького коледжу 

прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка 

 

Українська вишивка як джерело творення сучасного одягу та 

аксесуарів  

Стефанишин Лідія Романівна, магістр, старший викладач кафедри 

методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва 

та дизайну Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 
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Секція 3 
 

 

 

 

 

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ВИШИВКА – ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНЕ 

НАДБАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ 
 

Українська народна вишивка як засіб розвитку національної 

свідомості студентської молоді  
Богута Валентина Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та 

методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

 

Використання етнокультурних надбань українців у сучасному 

освітньому процесі  

Бугера Наталія Михайлівна, магістр Педагогічного факультету 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 

учитель початкових класів Ліцею 21 Івано-Франківської міської ради 

 

Педагогічний потенціал народного мистецтва в навчанні дітей з 

особливими освітніми потребами  

Будник Олена Богданівна, доктор педагогічних наук, професор 

кафедри педагогіки початкової освіти, директор Центру інноваційних 

освітніх технологій "PNU Ecosystem" Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

 

Етнокультурний потенціал українського національного одягу  

Вашак Оксана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

 

Формування навичок моделювання одягу в студентів на заняттях з 

художньої вишивки  

Веретко Оксана Ігорівна, старший викладач кафедри методики 

викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 
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Формування дослідницьких умінь молодших школярів шляхом 

ознайомлення із тайнописом галицької вишиванки  
Височан Леся Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

Уляна Кравченко і її вишивка своїми руками (вишиті речі ХІХ ст, 

які збереглися до наших днів)  
Волощук Галина Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри філології Коломийського навчально-наукового інституту 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

Українська вишиванка у творах шістдесятників  

Горячок Інна Владиславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри слов’янської філології Хмельницького національного 

університету 

 

Формування в студентів мистецьких спеціальностей культурної 

ідентифікації на зразках решетилівської вишивки  

Демчик Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та 

реставрації творів мистецтва Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка 

 

Філософія української вишивки  

Качмар Олександра Василівна, доктор філософських наук, професор, 

професор Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

 

Розвиток історичної пам'яті молодших школярів засобом вишивки 
Кіліченко Оксана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

 

Особливості розвитку Soft Skills у майбутніх учителів української 

мови та літератури засобами українських традицій  
Крищук Валентина Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри української мови та літератури Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії 
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Вишивання як техніка психотерапії 

Кулеша-Любінець Мирослава Миронівна, кандидат психологічних 

наук, доцент, доцент кафедри загальної та клінічної психології 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

Вишивка без голки як засіб розвитку моторного праксису в дітей із 

загальним недорозвиненням мовлення 

Кучерак Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри професійної освіти та інноваційних технологій Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

 

Арттерапевтичні функції вишивання в роботі з дітьми із 

особливими освітніми потребами 

Ленів Зоряна Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри професійної освіти та інноваційних технологій Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

 

Зображення в художній літературі української вишиванки як 

генетичного коду нації 

Ликтей Людмила Миколаївна, викладач Івано-Франківського 

фахового коледжу Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника 

 

Смислотворчий потенціал лексем вишивка і візерунок на матеріалі 

ГРАКу  

Магас Наталія Мирославівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри іноземних мов Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

 

Семантико-символічні та етнонаціональні мотиви на орнаментах 

українського шитва  

Мартиросян Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

доцент кафедри українознавства та гуманітарної підготовки Полтавського 

державного медичного університету 

 

Вишиванка як артоб’єкт у міському просторі  
Меленець Людмила Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної та початкової освіти Інституту післядипломної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

Вишиванка як символ нашого дитинства  

Нижник Юлія Леонідівна, вихователь закладу дошкільної освіти 
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Вклад Олени Пчілки у справу збереження і розвитку української 

народної вишивки  
Павленко Юлія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та 

методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

 

Вишиванка – оберіг українського народу 
Пасєка Надія Мирославівна, кандидат технічних наук, викладач 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

Вишиванки – наш оберіг  
Пенькова Оксана Олексіївна, старший учитель, учитель початкових 

класів Комунального закладу «Устинівське навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» Устинівської селищної ради» 

Кіровоградської області 

 

Роль вишиванки у формуванні соціокультурної та міжкультурної 

компетентностей майбутніх філологів 

Подлевська Неля Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри слов'янської філології Хмельницького національного 

університету 

 

Формування міжкультурної взаємодії майбутніх вихователів 

засобами української вишивки  

Просенюк Анжела Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського 

 

Інтерпретація фрагментів вишитих узорів з точки зору знаково-

символічного сприйняття  

Романишин Руслана Ярославівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

Вишивка як унікальний вид мистецтва  
Федоренко Юлія Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри загального мовознавства та іноземних мов Національного 

університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 
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Збереження традицій вшанування української вишивки в 

Прикарпатському національному університетуі імені Василя Стефаника  
Цюняк Оксана Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

 

Вишивка як складова декору сценічного костюма в проєктах 

художників прикарпатських театрів 
Чмелик Ірина Василівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, 

доцент кафедри дизайну і теорії мистецтва Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 
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Секція 4 
 

 

 

 

 

ОСВІТНІЙ ФЕНОМЕН ВИШИВАНКИ В ЕПОХУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

СУСПІЛЬСТВА: РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ 
 

Лінгвокраєзнавчий потенціал автентичних творів (дитячої поезії 

та дитячих пісень) про вишиванку в аспекті вивчення української мови як 

іноземної / успадковано в дитячій аудиторії 

Барляк Галина Петрівна, керівник Центру вивчення української мови 

«Зернятко», українська школа за кордоном, Італія 

 

До питання про організацію етнокультурних проєктів з 

молодшими школярами інклюзивних класів  
Біла Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, 

професор кафедри дошкільної та початкової освіти Ізмаїльського державного 

гуманітарний університету 

 

Роль проєктної діяльності в систематизації знань дітей 

дошкільного віку про українську вишивку  
Ватаманюк Галина Петрівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Українська вишиванка в лінгводидактичному аспекті  

Горда Оксана Михайлівна, кандидат філологічних наук, старший 

науковий співробітник Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з 

діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» 

 

Ознайомлення дітей 5–7-річного віку з різновидами орнаментів 

вишиванки за допомогою віртуального квесту регіонами України  
Демчик Катерина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка 
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Концепція створення колекції народного одягу у Світлиці 

початкової школи  
Капраль Галина Володимирівна, керівник гуртка, методист Зразкового 

фольклорного гурту «Барвінок» Навчально-виховного комплексу «Школа-

садок «Софія» м. Львів 

 

Створення вишиванок Верховинщини в процесі формування 

математичної компетентності здобувачів початкової освіти 
Межиловська Любов Йосипівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

Розвиток особистості дитини засобами сучасного вишивального 

мистецтва в освітньому процесі початкової школи  
Московчук Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, 

академік Міжнародної академії інноваційних технологій, старший викладач 

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

 

Тексти про українську вишивку як дидактичний матеріал під час 

вивчення мови  
Пена Любов Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника 

 

Вишиванки Косівщини як інструментарій підготовки здобувачів 

вищої освіти до формування геометричної компетенції молодших 

школярів  

Плетеницька Лідія Степанівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

 

Формування громадянської компетентності молодших школярів на 

уроках інформатики  

Процай Людмила Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін 

та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

 

Формування в майбутніх вихователів технологій професійної 

компетентності з основ дизайну  
Пукас Іванна Леонідівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри теорії та методик дошкільної освіти Кам'янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка  
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Використання інноваційних технологій при ознайомленні дітей 

дошкільного віку з українською вишивкою  

Руденко Юлія Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 

доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти державного закладу 

Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К. Д. Ушинського 

 

Патріотичне виховання майбутніх учителів початкових класів 

шляхом проведення виховного заходу «Українська вишиванка» 
Стахів Лілія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка 

 

Використання інтерактивних вправ про вишиванку в умовах 

творчої роботи НУШ  
Стефюк Оксана Ярославівна, учитель початкових класів, учитель-

методист Верховинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ст. Верховинського 

району Івано-Франківської області 

 

Вишиванка як елемент країнознавчої компетентності у процесі 

вивчення української мови як іноземної  
Темник Галина Дмитрівна, науковий співробітник Міжнародного 

інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного 

університету «Львівська політехніка» 
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Секція 5 
 

 

 

 

 

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ВИШИВАНКИ 
 

Роль української вишиванки в громадянському становленні дітей 

дошкільного віку  

Гончар Наталія Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

 

Роль вишиванки в естетичному вихованні сучасної молоді  

Горбач Ольга Миколаївна, майстер виробничого навчання державного 

навчального закладу «Центр професійної освіти, технологій та дизайну міста 

Києва» 

 

Співпраця ЗДО та сім'ї з питань залучення дітей до національної 

культури засобами української народної іграшки  

Гордійчук Мар’яна Сидорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

викладач Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка  

 

Роль української вишивки в національно-патріотичному вихованні 

учнів початкових класів 

Грицишин Любов Богданівна, учитель початкових класів 

Княгиницького ліцею Рогатинської міської ради Івано-Франківської області 

 

Потенціал української вишивки в естетичному вихованні здобувачів 

освіти  
Грицишин Петро Семенович, учитель трудового навчання 

Княгиницького ліцею Рогатинської міської ради Івано-Франківської області 

 

Челендж української вишиванки як прийом виховного впливу на 

формування толерантності в студентів у багатоетнічному регіоні 

Придунав’я 
Гуменникова Тамара Рудольфівна, доктор педагогічних наук, 

професор кафедри дошкільної та початкової освіти Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету 
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Українська народна вишивка як засіб етнокультурного розвитку 

дітей дошкільного та молодшого шкільного віку  
Іванова Дора Георгіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету 

 

Формування в дітей дошкільного віку ціннісного ставлення та 

поваги до культурних надбань українського народу  
Кирста Наталія Романівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти 

Педагогічного факультету Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника 

 

Ціннісно-виховний потенціал української вишиванки для 

формування особистості школяра  

Лемко Галина Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника 

 

Роль вишиванки в національно-патріотичному вихованні школярів 
Лосюк Вікторія Володимирівна, керівник закладу загальної середньої 

освіти Яворівський ліцей «Гуцульщина» Косівської міської ради Косівського 

району Івано-Франківської області 

 

Використання потенціалу української вишиванки у формуванні 

етнокультурної компетентності дітей старшого дошкільного віку  
Мисик Олеся Станіславівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії 

 

Вишиванка як засіб розвитку духовних цінностей молодших 

школярів  
Мірошніченко Тетяна Віталіївна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін 

та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка 

 

Вишиванка в житті сучасної дитини: психологічний аспект  
Товкач Ірина Євгеніївна, кандидат психологічних наук, старший 

викладач кафедри педагогіки і психології Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 
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Виховний вплив крилатих висловів про вишиванку на учнів 

початкових класів  
Третяк Ольга Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної та початкової освіти Інституту післядипломної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

 

Практикоорієнтований та естетотерапевтичний потенціал 

української вишиванки 
Федій Ольга Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач, професор кафедри початкової освіти, природничих і 

математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 

 

Освітньо-виховний потенціал вишивки в контексті мистецької 

освіти  

Фижделюк Віра Юріївна, викладач-методист, заступник директора з 

навчальної роботи Вижницького коледжу прикладного мистецтва 

ім. В. Ю. Шкрібляка 

 

Креативне освоєння суб'єктами дошкільної освіти потенціалу 

української вишиванки 

Шевчук Антоніна Семенівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету 
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Секція 6 
 

 

 

 

 

ВИШИВАНКА ЯК ОБ’ЄДНАВЧИЙ КОД УКРАЇНЦІВ У СВІТІ 
 

Українська вишиванка – символ повернення до традицій у всьому 

світі 

Близнюк Тетяна Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки початкової освіти Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

 

Етнокультурні коди в бандурному мистецтві України й діаспори  
Дутчак Віолетта Григорівна, доктор мистецтвознавства, професор, 

завідувач кафедри музичної україністики та народно-інструментального 

мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

 

Українська вишиванка як елемент етнодизайну нотних видань 

української діаспори  

Карась Ганна Василівна, доктор мистецтвознавства, професор, 

професор Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

 

Збереження національної ідентичності за кордоном: освітньо-

виховний аспект  

Оуергі Тетяна, магістр, філолог, аспірант Варшавського університету, 

вчитель Міжшкільного Пункту навчання української мови у Варшаві 

 

Родинні традиції української вишиванки у США  
Плугатор Ірина Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент, член 

товариства спілки українців в м. Бірмінгем (США)  

 

Вишиванка як символ єднання українців у світовому часопросторі 
Романюк Світлана Захарівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича 
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Українська вишиванка як світовий модний тренд  

Скуратівська Марія Степанівна, магістрант Педагогічного 

факультету Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника 

 

Елементи української етновишиванки в колекціях високої моди 

світових дизайнерів: Готьє, Валентіно, Дольче-Габбана 

Фомін Катерина Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 
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Dorota Szuper-Jakubiuk, філолог, викладач іноземних мов 

Білостоцького технічного університету  

 

Sakowsky-McEvoy Halyna, спеціаліст, учитель, Торонто, Онтаріо, 

Канада 

 

Бойчук Наталія Романівна, директор Бурштинської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів № 2 Бурштинської міської ради Івано-Франківської 

області 

 

Гой Наталія Василівна, кандидат економічних наук, викладач Івано-

Франківського фахового коледжу Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

 

Коптюк Лідія Андріївна, викладач психології, заступник директора з 

навчально-виробничої роботи Педагогічного фахового коледжу 

Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича 

 
Кушнір Людмила Павлівна, провідний бібліотекар Наукової 

бібліотеки Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника  

 

Навроцька Катерина Володимирівна, магістр з міжнародної політики, 

директор української суботньої школи ім. Івана Франка в Ошаві (Канада) 

 

Петрик Галина Юріївна, керівник освітніх проєктів ГО Центр освітніх 

ініціатив «Толока» Академії сучасної освіти 

 

Петришина Мар'яна Василівна, методист, учитель початкових класів 

Свалявського ЗЗСО № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів  

 

Сандецька Тетяна Григорівна 

 
Табака Петро, магістр, учитель Міжшкільного пункту навчання 

української мови в Лідзбарку Вармінським, Польща 

 

Тарангул Любов Миколаївна, начальник Чернівецької філії Державної 

наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»  
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Телецька Людмила Іванівна, кандидат біологічних наук, професор 

кафедри педагогіки та методики початкового навчання факультету 

педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова 

 

Фільо Марина Михайлівна, учитель-методист, учитель початкових 

класів Свалявського ЗЗСО № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів 

 
Цехмістир Аліна Іванівна, консультант Комунальної установи 

«Глибоцький центр професійного розвитку педагогічних працівників» 

 

Шевчук Наталія Василівна, спеціаліст, учитель, Торонто, Канада 
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ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ  

ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

 

 

18:00-19:00 

 

Покликання на приєднання: 

 

https://meet.google.com/rqe-mmpg-kop 
 

 

 

 
  

 

https://meet.google.com/rqe-mmpg-kop

