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Бондарчук О.Р. Формування у молодших школярів 

громадянських якостей у позаурочній діяльності. 
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Боцанюк К.Ю. Педагогічні умови застосування ідей Й.Г. 

Песталоцці у сучасні початковій школі. 
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Бура Т.В. Наукові напрями дослідження викладачів 

кафедри педагогіки з повоєнних років до кінця 

80-х років 
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Вакуленко Н.М. Виховання почуття радості в учнів молодшого 

шкільного віку засобами казки. 
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Васильчук Л.О. Розвиток творчих здібностей молодших школярів 

засобами ігрових технологій (на основі ідей Марії 

Монтессорі). 
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Вілінчук К.М. Організація дозвіллєвої діяльності в умовах 

Українського науково-практичного центру 

народної та нетрадиційної медицини. 
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Гакалець Т.М. Розвиток інтелектуальних здібностей учнів 

початкової школи 
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Гльоза А.А. Педагогічні умови патріотичного виховання учнів 

молодшого шкільного віку. 
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Гордійчук О.В. Естетичне виховання учнів початкових класів 

засобами образотворчого мистецтва 

1 

Гордійчук О.В. Естетичне виховання молодших школярів 

засобами образотворчого мистецтва 

11 

Горідько І.М. Ідеї розвивального навчання молодших школярів 

у творчій спадщині В.О. Сухомлинського 

10 

Дворницька Т.Л. Формування естетичної культури старших 

дошкільників засобами артпедагогіки. 

12 

Демчук О.І. Формування гуманних якостей майбутніх 

учителів початкової школи. 

15 

Денисюк К.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів 

до взаємонавчання учнів на уроках іноземної 

мови 

14 

Джурмій М.О. Формування в учнів початкової школи культури 

спілкування засобами етнопедагогіки 

16 

Драган О.В. Виховання естетичного ставлення 

старшокласників до творів мистецтва української 

діаспори (на прикладі творчості Квітки Цісик) 

75 

Дубініна Н.О. Активізація пізнавальних процесів на уроках 

математики в початкових класах. 

13 

Дудар О.П. Мандрівні музики в історії світової художньої 

культури 

72 

Єлуніна Н.М. Формування соціокультурної компетенції учнів 

початкової школи в процесі навчання читання 

71 

Жарчинська К.В. Формування народознавчих компетенцій у 

молодших школярів при викладанні гуманітарних 

дисциплін. 
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Задерей Л.В. Формування культури спілкування майбутнього 

вчителя засобами усної народної творчості 

18 

Зінчук О.П. Формування культури здорового способу життя 

дітей старшого дошкільного віку у дошкільному 

закладі 

19 

Каплюк Н.А. Формування інтелектуальних вмінь учнів 

початкової школи засобами народного мистецтва 

28 

Кирилюк Т.М. Підготовка майбутніх вчителів початкових класів 

до естетичного виховання учнів засобами 

образотворчого мистецтва 

21 

Кисла І.А. Диференційований підхід до навчання учнів у 

початковій школі Великобританії ХХ – ХХІ ст. 

20 

Клименко С.В. Особливості педагогічної взаємодії в системі 

розвивального навчання 

27 

Клинчук З.В. Виховання моральної поведінки у дітей старшого 

дошкільного віку засобами казки 

83 

Ковалик Л.В. Формування комунікативних мовленнєвих умінь 

молодших школярів у процесі вивчення рідної 

мови 

26 

Кожухівська Л.В. Формування комунікативних умінь учнів 

початкової школи у навчально-виховному процесі 

23 

Колтовська Ю.О. Формування здорового способу життя в учнів 

молодшого шкільного віку зони радіологічного 

контролю 

29 

Комарчук Ю.П. Формування самоосвітньої компетентності 

майбутніх вчителів засобами інформаційно-

комунікативних технологій 

25 

Кондратюк І.І. Формування гуманних взаємин учнів початкових 

класів у процесі колективної діяльності 

79 

Корнійчук С.С. Організаційно-педагогічні умови самовиховання 

учнів основної школи 

22 

Котвицька В.П. Ідеї національної початкової освіти у творах 

класиків української педагогічної думки кінця 

Х1Х початку ХХ століття 

24 

Левченко Н.П. Формування мовленнєвого етикету майбутніх 

освітян у процесі вивчення філологічних та 

лінгводидактичних дисциплін в університеті 

32 

Лихолай І.В. Підготовка майбутніх учителів до конструктивної 

взаємодії з молодшими школярами в ситуації 

конфлікту 

31 

Лонська О.Ф. Формування в майбутніх учителів початкової 

школи готовності до роботи з розвитку зв’язного 

мовлення школярів на уроках читання з 

використанням творів образотворчого мистецтва. 

30 

Луценко Л.О. Музика в українському кінематографі ХХ 

століття 

73 

Маслюк О.М. Альтернативні підходи до початкової освіти в 

педагогічних концепціях зарубіжних педагогів – 

реформаторів кінця Х1Х – поч. ХХ ст. 

33 

Муляр О.А. Формування інтелектуальних умінь молодших 

школярів засобами інноваційних технологій. 

34 



Назарчук О.О. Психолого-педагогічні засади родинно-шкільного 

виховання у початковій школі 

36 

Нестеренко Г.В. Виховання естетичних почуттів молодших 

школярів у позаурочній діяльності 

38 

Нікітчина І.В. Розвиток творчих умінь учнів 2-3 класів засобами 

образотворчого мистецтва 

35 

Новікова Д.С. Розвиток творчих здібностей молодших школярі 

у процесі вивчення української мови і читання (4 

класи) 

37 

Ободзинська О.В. Виховання екологічної культури в учнів 4 класу в 

позаурочний час 

78 

Павленко Т.В. Лінгводидактичне дослідження проблеми 

креативності у систему мовної освіти в Україні 

43 

Панасюк О.Д. Педагогічні умови морального виховання учнів 

основної школи у навчальному процесі 

41 

Петруняк Т.М. Вивчення пейзажного жанру на уроках 

образотворчого мистецтва в початковій школі. 

2 

Підкуйко Н.С. Особливості монологічних та діалогічних 

стратегів психолого-педагогічного впливу батьків 

на особистісний розвиток дітей 

40 

Повар А.В. Педагогічні технології формування естетичних 

почуттів у молодших школярів у процесі 

позакласної роботи 

42 

Погребняк А.А. Розвиток творчих здібностей молодших школярів 

у позанавчальній діяльності. 

44 

Поліщук О.О. Формування патріотизму молодших школярів у 

позакласній роботі 

45 

Прокопчук Д.В. Формування морально-етичного світогляду в 

учнів старших класів засобами духовної музики 

76 

Прохорчук Н.В. Формування пізнавального інтересу у молодших 

школярів засобами інтерактивних методів 

навчання 

39 

Реготун А.О. Активізація навчально-пізнавальної діяльності 

учнів початкових класів засобами дидактичних 

ігор 

47 

Рибак І.В. Виховання моральних цінностей в учнів 

початкових класів засобами української народної 

казки 

46 

Романюк А.О. Формування культури поведінки молодших 

школярів в процесі навчальної діяльності 

80 

Рудзінська В.В. Дидактичні ігри на уроках української мови в 

початковій школі 

48 

Русецька Ю.В. Розвиток професійної рефлексії майбутнього 

вчителя початкових класів 

49 

Самолюк О.А. Індивідуальна робота з дітьми в системі роботи 

вчителя початкових класів 

52 

Сатановська О.М. Формування в майбутніх учителів початкових 

класів умінь аналізувати художні твори на уроках 

читання 

55 

Сауляк К.С. Розвиток пізнавальної активності молодших 

школярів засобами народознавства 

50 



Сергієнко С.В. Методика реалізації індивідуального підходу до 

учнів початкових класів в умовах 

малокомплектної школи 

57 

Совенок Т.О. Виховання основ етичної культури 53 

Софієнко О.О. Розвиток творчої діяльності молодших школярів 

на уроках читання (3 – 4 класи) 

58 

Степчук О.І. Розвиток естетичних почуттів засобами 

образотворчого мистецтва в учнів 3 класу 

початкової школи 

54 

Стрелюк І.С. Екологічне виховання молодших школярів 

засобами екологічного театру 

56 

Сушицька С.І. Підготовка учнів 6-річного віку до шкільного 

навчання 

51 

Ткаченко О.В. Особливості роботи вчителя початкової школи з 

здоров’язбереження учнів 

59 

Умінська С.В. Виховання молодших школярів «групи ризику» 

засобами зображувального мистецтва 

60 

Федоренко Т.М. Моральне виховання молодших школярів 

засобами народної педагогіки 

62 

Фльорко Ю.В. Вивчення стану готовності вчителя початкової 

школи до застосування диференційованого 

підходу у навчанні учнів 

61 

Харитюк І.В. Музичне виконавство як засіб художньої 

комунікації 

74 

Хомич І.О. Виховання гуманних взаємин молодших школярів 

на основі загальнолюдських цінностей 

63 

Чижевська І.Ю. Створення сучасного предметно-ігрового 

середовища в ДНЗ як засобу пізнання оточуючого 

світу дітьми старшого дошкільного віку 

82 

Шатило Т.М. Патріотичне виховання учнів молодшого 

підліткового віку засобами інноваційних 

технологій в позаурочний час 

77 

Шевчук І.В. Психолого-педагогічні основи адаптації 

першокласників до навчально-пізнавальної 

діяльності 

67 

Шеремет Д.Ю. Вивчення педагогічного досвіду з формування 

творчих уявлень молодших школярів засобами 

казки 

68 

Шмуйло Т.А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів 

до навчально-виховної роботи у дошкільних 

навчальних закладах 

66 

Шуляківська Я.М. Екологічне виховання молодшого школяра 

засобами народної педагогіки в урочний та 

позаурочний час 

64 

Шутенко М.Г. Естетичне виховання молодших школярів 

засобами образотворчого мистецтва 

65 

Якубович Т.В. Компетентнісний підхід до розвитку 

мовленнєвокомунікативних умінь молодших 

школярів на уроках рідної мови (3-4 класи) 

69 

Яремчук М.М. Естетичне виховання молодших школярів 

засобами народознавства 

70 



 


