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METHODOLOGY AND HISTORY OF PEDAGOGY 

Соціальне виховання в науково-дослідницькому пошуці 

І. Соколянського (1889 – 1960) 

Богомолова М. Ю. 

Становлення освітнього процесу Фінляндії 

Вагіна О. М. 

Методологічні засади дослідження опіки над дітьми у Польщі 

Карпенко О. Є., Чепіль М. М. 

Насамперед – підготовка вчителя (сучасні аспекти підготовки 

вчителя іноземних мов в Румунії) 

Корольова Л. В. 

Генеза формування ціннісних орієнтацій студентської молоді  

у закладах вищої освіти України (ХХ – початок ХХІ століття) 

Левицька Л. А. 

Tendency of development of ecological  

and aesthetic education of pupils in Great Britain 

Slavska Ya. A., Bondarenko O. A. 

Освіта і соціалізація жінок в Україні: історичний огляд 

Яковишина Т. В. 

 
THEORY AND PRACTICE OF TEACHING 

Використання проектних технологій для навчання основам  

енергозбереження учнів основної школи 

Балабан Я. Р., Цапенко М. В. 

Побудова системи завдань з фізики на основі міжпредметних зв’язків 

Бенедисюк М. М. 

Особливості впровадження інклюзивної освіти  

у навчальних закладах України 

Берегова М. І. 

Communicative approach to foreign language teaching 

Bondarenko V. А. 

Education of gifted youth: trends and challenges of the present 

Vasylkevych Ya. Z., Ryk S. M. 

Досвід Німеччини щодо реалізації права на освіту осіб з інвалідністю 

Голозубова О. В., Слабко Н. М. 

Specifics of social and communicative progress of deaf pre-school children 

Drobot O. A. 



До проблеми: формування готовності  

до професійної мобільності майбутніх фахівців 

Заєць Н. Ю. 

Some aspects of bimodal-bilingual teaching children with hearing impairments 

Zamsha A. V. 

Ділова гра як елемент комунікативного підходу  

до вивчення англійської мови 

Кожем’яко Н. В. 

Навчання дітей розв’язувати соціальні проблеми: на шляху до творчого 

застосування зарубіжних креативних педагогічних практик 

Коченгіна М. В. 

Оркестрове мислення як основа роботи з фортепіанним текстом  

Краснощок К. Ю. 

Виправлення помилок у контексті різних підходів  

до вивчення іноземної мови 

Лях О. В. 

Formation of clinical intelligence in students  

of higher educational medical institutions 

Khrebtiy G. I., Zheliba L. М., Malyk S. L.,  

Lazorenko N. L., Medrazhevska Yа. А. 

Фізичне виховання дітей дошкільного  

та молодшого шкільного віку за Любомиром Бейбою 

Пахальчук Н. О., Грошовенко О. П., Голюк О. А. 

Тенденції розвитку вищої освіти в Україні та світі 

Педорич А. В. 

Деякі аспекти мовленнєвої підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти 

Полякова І. В. 

Components of information and communication culture of pupils  

Svystunova T. М. 

Використання відкритих освітніх ресурсів для організації  

самостійної роботи в умовах формальної освіти України 

Семеніхіна О. В., Юрченко А. О., Удовиченко О. М., Шамоня В. Г. 

Основні засоби формування економічної культури  

та професійної компетентності майбутніх фахівців 

Спіцина А. Є. 

Методика художньо-графічної підготовки вчителя  

образотворчого мистецтва 

Твердохлібова Я. М. 



Етапи формування соціокультурної компетентності  

у майбутніх учителів засобами німецької фразеології 

Шевцова Н. О. 

Особливості застосування лексики фінансово-економічної  

спрямованості студентами-майбутніми фінансистами 

Шостак І. І. 

Професійна підготовка майбутніх учителів початкової освіти  

до формування цілісного світогляду молодших школярів  

в умовах нової української школи 

Якименко С. І. 

 
THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION 

Ідеї Василя Сухомлинського про патріотичне  

виховання молодого покоління 

Будак В. Д. 

Воспитательное и просветительское значение казацкого этнокультурного 

пространства для жизни и досуга наших современников 

Волошина А. Л., Сычевская Л. Е., Олейник Л. Г. 

Особливості підліткового віку у віковій періодизації особистості 

Гузенко Н. О. 

Педагогічна практика як засіб виховання комунікативної  

толерантності фахівців дошкільної освіти 

Єфименко Л. М. 

Виховання у підлітків шляхетного ставлення до жінки 

Кохан Д. М. 

 
THEORY AND METHODOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

Компонентний склад методичної компетентності  

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 

Алексєєнко-Лемовська Л. В. 

Шляхи формування комунікативної компетнції майбутніх вихователів  

як основи їх подальшого творчого саморозвитку у процесі  

оновлення підходів до проведення лекційних занять 

Бакуменко Т. К. 

Scientific research as a method to improve creative abilities  

of the future foreign languages teachers 

Baranova Yu. V. 

Traditional and heuristic approaches in teaching humanities 

Bilotserkovets М. А. 



Електронне освітнє середовище як засіб підвищення  

ефективності навчального процесу 

Вербівський Д. С. 

Дидактичні особливості реалізації компетентністного підходу  

у навчанні майбутніх філологів 

Вигранка Т. В. 

Професійне спілкування поліцейських у сучасних викликах суспільства 

Голопич І. М. 

Розвиток суб’єктивної професійно-особистісної позиції  

майбутніх учителів початкової школи у фаховій підготовці 

Грицько В. В. 

Методологічні складові професійної підготовки майбутніх фахівців  

з фізичного виховання і спорту під час навчання в закладах вищої освіти 

Долинний Ю. О., Олійник О. М. 

Формування професійної суб’єктності як інтегральна ціль  

військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів 

Капінус О. С. 

Features of preparation of future specialists of the social sphere  

for use of foreign experience in professional prevention activities with pupils 

Kostina V. V. 

Інноваційні технології в освіті майбутніх фахівців 

Лазарєв О. В. 

Використання зарубіжного досвіду розвитку бізнес-освіти  

у формуванні підприємницької компетентності української молоді 

Майковська В. І. 

Структура і компонентний склад інформаційної  

компетентності майбутніх сімейних лікарів 

Орду К. С. 

Гуманістична спрямованість процесу навчання студентів  

у системі медичної освіти 

Педоренко Н. В. 

The role of diplomatic ethics in dialogue of cultures 

Stepanova D. V. 

Психолого-фасилітативна компетентість викладачів  

у системі післядипломної педагогічної освіти 

Толочко С. В. 

Ціннісні орієнтації студенток педагогічних спеціальностей 

Цибульська В. В. 
 

 



THEORY AND METHODOLOGY OF VOCATIONAL EDUCATION 

Practical physical culture in the system of higher musical education 

Alforov O. A. 

Мотиваційно-ціннісний компонент формування готовності  

майбутніх учителів фізичної культури до впровадження  

технологій оздоровчого фітнесу 

Атамась О. А. 

Сутність поняття «інноваційна професійна діяльність учителя 

фізичної культури» 

Балашов Д. І. 

Структура готовності майбутніх учителів фізичної культури  

та хореографії до реалізації варіативних у процесі професійної діяльності 

Бермудес Д. В. 

Ідеї впровадження досвіду Німеччини в організації  

неперервної освіти вчителів України 

Боярська-Хоменко А. В. 

Методологічні орієнтири розвитку соціально-комунікативної  

компетентності майбутніх викладачів закладів вищої освіти 

Верченко Л. С. 

Культорологічна підготовка майбутніх учителів початкової школи  

в системі навчально-виховної роботи університету 

Вінник Т. О. 

Теоретичні проблеми формування комунікативної компетентності  

майбутніх учителів музичного мистецтва 

Вороненкова Т. О. 

Види професійної діяльності художників сакрального живопису 

Горбань С. І. 

Формування полікультурної компетентності у майбутніх учителів  

нової української школи 

Довбенко С. Ю. 

Эпохальные изменения человека в свете целей и задач  

современного образования 

Дьяченко И. Н. 

Компоненти структури конкурентоспроможності  

майбутнього фахівця муніципальної економіки 

Ільєнко О. Л. 

Формування професійної спрямованості соціальних працівників 

Іонова І. М. 



Блог учителя математики – ефективний засіб розвитку  

інтелектуальної культури учнів 

Клімішина А. Я. 

Компоненти та критерії сформованості світоглядної культури  

майбутніх медичних сестер на основі реалізації деонтологічного підходу 

Залужна А. Є., Ковтун О. М. 

Інтеграція та основні блоки навчальних дисциплін PR-освіти  

у вищій школі України 

Коржова Т. В. 

Соціально-педагогічні технології підготовки майбутніх  

учителів початкової школи в системі «школа – ЗВО» 

Котубей В. Ф. 

Професійна підготовка студентів педагогічних факультетів засобами 

інноваційних освітніх технологій 

Kрасовська О. О., Мучичка М. І. 

Світоглядні якості зі здоров’язбереження  

майбутніх інженерів-технологів харчової галузі 

Лазарєва Т. А., Благий О. С. 

Foreign professional language teaching experience of international  

medical students (on the example of the USA) 

Levenok I. S. 

Проблема особистісного і професійного розвитку  

на сучасному етапі реформ медичних закладів вищої освіти  

Ліщук І. І. 

Employing art-therapy methods to develop professional identity  

of foreign language teacher trainees 

Marakhovska N. V. 

Особливості перебігу психічних станів військовослужбовців  

під час участі у бойових діях 

Окаєвич А. В. 

Принципи проектування інтегративної технології формування умінь 

самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови 

Олексій К. Б., Кічула М. Я. 

Теоретико-методологічний блок моделі підготовки майбутнього вчителя  

до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи  

Осадченко Т. М. 

Професійна позиція майбутнього медичного працівника  

як соціально-педагогічна проблема 

Попова Н. О. 



Порівняльна характеристика професійної підготовки перекладачів  

у Великій Британії та Україні 

Савка І. В., Яремко Т. І. 

Основні цілі використання навчальних тренінгів  

у професійній підготовці майбутніх психологів 

Синишина В. М. 

До проблеми розвитку навичок вокального інтонування  

у майбутнього естрадного артиста-вокаліста: теоретичні аспекти 

Стефіна Н. В. 

Професійна підготовка майбутніх вихователів до впровадження  

тьюторської технології в інклюзивному освітньому просторі 

Денисенко Н. Г., Тарадюк Д. О. 

Internationalizing petroleum education in Ukraine: patterns and principles 

Tymkiv N. M. 

Актуалізація академічної мобільності майбутніх  

фахівців дошкільної освіти 

Фроленкова Н. О. 

The significance of the course «English» in preparing future navigators 

Chizh S. G. 

Дидактичні засади розвитку творчих можливостей молодших школярів 

Шило Я. О. 

 
SOCIAL PEDAGOGY 

Соціально-педагогічний поворот іспанської педагогічної думки  

(кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) 

Зайченко Н. І. 

Структурні компоненти підготовки майбутніх соціальних педагогів  

до роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку 

Леонова В. І. 

Організація освітньо-виховного процесу неповнолітніх  

правопорушників у пенітенціарних закладах України 

Пліско Є. Ю. 

Деякі підходи до класифікації поведінкових девіацій обдарованих учнів  

Степаненко В. І. 

 
 

 

 

 

 



MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES 

As for geographical annex to «SPREAD THE SIGN» 

Adamiuk N. B. 

Використання електронних носіїв інформації, всесвітньої мережі Internet  

на заняттях з фармакології з медичною рецептурою 

Гіндіна М. С. 

Implementation of open education technologies  

in the modern educational process 

Hubina O. Yu. 

Smart-technologies in educational space 

Dieniezhnikov S. S. 

Підготовка майбутніх інженерів до навчання загальнотехнічним  

дисциплінам в умовах інформаційно-освітнього середовища 

Доценко Н. А. 

Навчальна проектна діяльність у закладах загальної середньої освіти 

Жозе да Коста Г. О. 

E-learning for primary school children in the information society 

Imber V. І. 

Interactive technologies and professional communication in education  

of future pediatrans as a literature of effective team work 

Karpova M. E. 

Формування у майбутніх педагогів навичок застосування 

інтерактивного електронного плакату 

Кисельова О. Б. 

Leading the way to parity democracy: gender audit as an innovation  

in the high school 

Kikinezhdi O. M., Rozhanska V. O., Sampara O. V. 

Forеsight as the technology of students training on pedagogical conflictology 

Koshechko N. V. 

Інтерактивні технології як фактор інноваційного процесу підготовки 

майбутніх соціальних працівників у вищій школі 

Лєскова Л. Ф. 

Відкрита освіта як інструмент інноваційних змін  

у вищій школі Великої Британії 

Модестова Т. В. 

Технологія навчання іноземної мови за допомогою засобів медіаосвіти  

на заняттях з іноземної мови у вищих педагогічних  

навчальних закладах України 

Нагорнюк Л. Є., Цар І. О. 



Використання методу «сінквейн» технології розвитку  

критичного мислення у наукових дослідженнях 

Олексюк О. Є. 

Інноваційні форми роботи як засіб формування  

медіа-компетентності майбутніх учителів початкових класів 

Толмачова І. Г. 

Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці медичних фахівців 

Федорович З. Я. 

 


